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املؤديةإلى املعبدة  الطريق  إلى   OT135 من  ابتداء  224م   طول 
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مشروع قرا5 لرئيس مجلس  ماعة أوالد تايمة بمثابة قرا5 التخلي يق�سي بتخطيط 

حدود الطرق العامة لتحرير مسا5 الطريق OT17 املبرمجة بتصميم التهيئة 

 بجماعة أوالد تايمة إقليم تا5ودانت وتعيين العقا5ات املراد نزع ملكيتها 

 ملا تستو به هذه العملية وذلك بإحداث طريق عمومية ذات عرض 12م

 على طول 662 م انطالقا من شا5ع التقدم إلى شا5ع الحسن الثاني 

بمحادات زاوية سيدي الطي0 وتجزئة العيون وباإلعالن أن في ذلك 

5416منفعة عامة............................................................................................. 

التخلي  قرا5  بمثابة  تايمة  أوالد  مجلس  ماعة  لرئيس  قرا5  مشروع 

مسا5  لتحرير  العامة  الطرق  حدود  بتخطيط  يق�سي 

أوالد  بجماعة  التهيئة  بتصميم  املبرمجة   OT117 الطريق 

ملكيتها  نزع  املراد  العقا5ات  وتعيين  تا5ودانت  إقليم   تايمة 

 ملا تستو به هذه العملية وذلك بإحداث طريق عمومية ذات عرض 22م

 على طول 198 م وعرض 15م على طول 342م انطالقا من تجزئة كمال 

الدين 2 في اتجاه تجزئة النهضة 1 مرو5ا بحي دوا5 الجديد وباإلعالن أن 

5418في ذلك منفعة عامة................................................................................. 
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التخلي  قرا5  بمثابة  تايمة  أوالد  مجلس  ماعة  لرئيس  قرا5  مشروع 

مسا5  لتحرير  العامة  الطرق  حدود  بتخطيط  يق�سي 

أوالد  بجماعة  التهيئة  بتصميم  املبرمجة   OT117 الطريق 

ملكيتها  نزع  املراد  العقا5ات  وتعيين  تا5ودانت  إقليم   تايمة 

ملا تستو به هذه العملية وذلك بإحداث طريق عمومية ذات عرض 

331م الرابطة بين السوق اليومي للخضر والفواكه  15م على طول 

 OT112 سوق الجملة سابقا) وشا5ع محمد الخامس مرو5ا بالطرق(

 .......................................... 5422و OT126 وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة

التخلي  قرا5  بمثابة  تايمة  أوالد  مجلس  ماعة  لرئيس  قرا5  مشروع 

مسا5  لتحرير  العامة  الطرق  حدود  بتخطيط  يق�سي 

أوالد  بجماعة  التهيئة  بتصميم  املبرمجة   OT112 الطريق 

ملكيتها  نزع  املراد  العقا5ات  وتعيين  تا5ودانت  إقليم   تايمة 

 ملا تستو به هذه العملية وذلك بإحداث طريق عمومية ذات عرض 22م

 على طول 282م تكملة هذه الطريق من الجهة الجنوبية للشطر األول 

5422حي الشرا5دة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة...................................... 

مشروع قرا5 لرئيس مجلس  ماعة أوالد تايمة بمثابة قرا5 التخلي يق�سي بتخطيط 

حدود الطرق العامة لتحرير مسا5 الطريق OT86 املبرمجة بتصميم التهيئة 

 بجماعة أوالد تايمة إقليم تا5ودانت وتعيين العقا5ات املراد نزع ملكيتها 

 ملا تستو به هذه العملية وذلك بإحداث طريق عمومية ذات عرض 32م

 على طول 1561 م انطالقا من شا5ع محمد الخامس )الطريق الوطنية) 

 إلى الطريق OT21 في اتجاه دوا5 الطلبة وباإلعالن أن في ذلك منفعة

5424 عامة........................................................................................................ 

الرسمية  الجريدة  في  نصه  املنشو5  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استد5اك 

القانونية  باإلعالنات  الخاصة   2214 أغسطس   6 بتا5يخ  عدد 5312 

والقضائية واملعلن أنه من املنفعة العامة تزويد مدينة مراكش باملاء 

5426الشروب انطالقا من سد املسيرة ) ماعة أوالد حسون)....................... 

الرسمية  الجريدة  في  نصه  املنشو5  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استد5اك 

القانونية  باإلعالنات  الخاصة   2218 نوفمبر   21 بتا5يخ  عدد 5334 

والقضائية واملعلن أنه من املنفعة العامة تزويد مدينة مراكش باملاء 

5427الشروب انطالقا من سد املسيرة ) ماعة أوالد حسون)....................... 
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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 اإلشها5 القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدا5ة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

الشركة املغربية للمقاوالت كفا

ش م م

الرأسمال : 1.222.222 د5هم

املقر اال تماعي : إقامة الفتح زنقة 

5يبيرا الرقم 12 - طنجة

RC : 16117

تفويت الحصص

االتفاق على تفويت الحصص

استقالة مشا5ك باإلدا5ة

تعيين مسر  ديد

اإلمضاء

تعديالت قانونية

سبتمبر) (12 بتا5يخ) للقرا5  طبقا 

الشركة املغربية) قر5 شركاء) (،2219

محدودة) شركة  كفا  للمقاوالت 

املسؤولية ما يلي):

تفويت الحصص)8.222)حصة.

السيد كفى محمد يعطي ويحول)

 7.222 تحت كل الضمانات العادية)

حصة الخاصة به في 5أسمال شركة)

للسيد سعيد كفى الذي يقبل)7.222 

حصة بقيمة)722.222)د5هم.

السيد كفى ابراهيم يعطي ويحول)

 422 العادية) الضمانات  كل  تحت 

حصة الخاصة به في 5اسمال))شركة)

 422 للسيد سعيد كفى الذي يقبل)

حصة بقيمة)4222)د5هم.

السيد كفى هشام يعطي ويحول)

 622 العادية) الضمانات  كل  تحت 

حصة الخاصة به في 5أسمال شركة)

 622 للسيد سعيد كفى الذي يقبل)

حصة بقيمة)6222)د5هم.

االتفاق على تفويت الحصص):

سعيد كفى)8.622)حصة.

طريق كفى)422)حصة.

عائشة كفى)222)حصة.

كلثوم كفى)222)حصة.

مريم كفى)222)حصة.

نادية كفى)222)حصة.

دالل كفى)222)حصة.

املجموع):)12.222)حصة.

السيد) (: السابق) املدير  استقالة 

كفى محمد.

كفى) السيد  (: واحد) مدير  تعيين 

سعيد.

كفى) للسيد  املستقل  اإلمضاء)

سعيد.

 6 للفصلين) قانونية  تعديالت 

و147.

لدى) الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 

ديسمبر) (17 بتا5يخ) املحكمة بطنجة 

2219،)تحت 5قم)228727.

1 P

ELECTRO MICHKET
ش م م ذات الشريك الوحيد
الرأسمال : 322.222 د5هم

املقر اال تماعي : 23 ممر فينيكس 
عين السبع - الدا5 البيضاء

RC : 82791
الزيادة في 5اسمال الشركة

تعديالت قانونية
يناير) (27 بتا5يخ) للقرا5  طبقا 
2222،)قر5 الشريك الوحيد للشركة)

.ELECRO MICHKET
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد ما يلي):
من) الشركة  5أسمال  في  الزيادة 
322.222)د5هم إلى)1.222.222)د5هم)
وذلك بخلق)7222)حصة ا تماعية.
تعديالت قانونية للفصلين)6)و7.

لدى) الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (،2222 ما25) (4 بتا5يخ)

.733121
اإلدا5ة

2 P

كريابالنكا
م م ذات ش و

الرأسمال : 122.222 د5هم
املقر اال تماعي : مجموعة التقدم 
GH2-17، الطابق الثاني سيدي 

البرنو�سي، الدا5 البيضاء
RC : 455961
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد املؤ5خ في)22)يناير)
األسا�سي) القانون  وضع  تم  (،2222
محدودة) لشركة  البيضاء) بالدا5 

املسؤولية مميزاتها التالية):

الهدف):)وكالة اتصاالت.

إنشاء)والطباعة.

 ميع أعمال األوفست والطباعة)

الرقمية.

استيراد وتصدير وتداول وتوزيع.

ألي) وتمثيل  سمسرة  عملية  أي 

شركة أو استيراد أو تصدير منتجات)

الخدمة.

التجا5ية) العمليات  كل  وعموما 

املالية أو الصناعية العقا5ية والغير)

وتعزيز) بتطوير  الصلة  ذات  عقا5ية 

تنمية الشركة.

التسمية):)كريابالنكا ش م م.

املقر اال تماعي):)مجموعة التقدم)

سيدي) الثاني،) الطابق  (GH2-17

البرنو�سي،)الدا5 البيضاء.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)122.222)د5هم.

اإلدا5ة):)نادية محي الدين.

اإلمضاء):)نادية محي الدين.

السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

القانوني) لالحتياط  (5% (: األ5باح)

الباقي يعطى للحصص.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ) البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

12)فبراير)2222،)تحت)729967.
اإلدا5ة

اإلمضاء):)نادية محي الدين

3 P
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A I S
ش م م

الرأسمال : 122.222 د5هم
املقر اال تماعي : إقامة لسياسطا 
 H العما5ة GH22 ،الطابق الثالث

الشقة 5قم 15 - املحمدية
حل الشركة

تعيين املصفي
مقر التصفية

ديسمبر) (32 بتا5يخ) لقرا5  طبقا 
شركة) (A I S شركاء) قر5  (،2219
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ما يلي):
حل الشركة.

تعيين املصفي):)السيد عمر بوبدي)
والسيد عبد العزيز الخنيفري.

لسياسطا) إقامة  (: التصفية) مقر 
 H العما5ة) (GH22 الثالث،) الطابق 

الشقة 5قم)15)-)املحمدية.
لدى) الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
املحكمة بتا5يخ)29)يناير)2222)تحت)

5قم)172.
اإلدا5ة

4 P

MPA ENGENERING
ش م م ذات ش و

الرأسمال : 122.222 د5هم
املقر اال تماعي : مجموعة التقدم 
GH2-17، الطابق الثاني سيدي 

البرنو�سي - الدا5 البيضاء
RC : 455965
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد املؤ5خ في)24)يناير)
االسا�سي) القانون  وضع  تم  (،2222
محدودة) لشركة  البيضاء) بالدا5 

املسؤولية مميزاتها التالية):
الهدف):)د5اسة الهندسة،)د5اسة)

املشروع والد5اسة التقنية.
تسويق معدات الكهرباء.

تكييف الهواد والبرد.
شراء)وبيع  ميع املنتجات و ميع)
استخدامها) يمكن  التي  الغيا5  قطع 
األ هزة) وصيانة  وإصالح  تصنيع  في 
البا5د) الهواء) بتكييف  املتعلقة 

والصحي،)وأدوات السباكة.

مشا5يع) وتنفيذ  ميع  داسة 

التبريد وتكييف الهواء.

 ميع أعمال تكييف الهواء)والبرد)

والسباكة وبشكل عام  ميع املهن.

استيراد وتصدير.

من) والسالمة  السواءل  تسويق 

الحرائق واملعدات وامللحقات املشو5ة)

واملساعدة والصيانة.

العمليات) في  ميع  املشا5كة 

بشكل) تتم  والصناعية  التجا5ية 

مباشر أو غير مباشر من خالل إنشاء)

شركة  ديدة أو مساهمة أو 5عاية أو)

اشتراكات أوشراء.

 MPA ENGENERING (: التسمية)

ش م م.

املقر اال تماعي):)مجموعة التقدم)

سيدي) الثاني،) الطابق  (GH2-17

البرنو�سي،)الدا5 البيضاء.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)122.222)د5هم.

اإلدا5ة):)ميرة عبد االله.

السنة اال تماعية من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األ5باح)

والباقي يعطى للحصص.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ) البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

12)فبراير)2222،)تحت)729966.
اإلدا5ة

5 P

مؤتمنة املقاوالت املغربية واملهن 

الحرة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

44، ساحة األمم املتحدة

الهاتف : 2522223185

الفاكس : 2522269673، الدا5 

البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة والشريك الوحيد

)تنفيذا للعقد العرفي املؤ5خ في)4 

يناير)2219.

 PROOPTICA (: الشركة) اسم 

.MAROC

د5هم) (122.222 (: 5أسمالها)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)د5هم للواحدة كاملة التسديد.

عتيق) خالد  (: الوحيد) الشريك 

من  نسية) بالشركة  املتصرف 

بتا5يخ) مغربية مزداد بالدا5 البيضاء)

31)ديسمبر)1967)ويسكن بها تجزئة)

حمزة 5قم)122)سيدي معروف.

النسيم) تجزئة  (: اال تماعي) املقر 
5قم)178)حي النسيم الدا5 البيضاء.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

هدف الشركة):)إن هدف الشركة)

تسويق  ميع) بيع شراء) »تجا5ة  هو)

املواد واملعدات التي تمس البصريات)

والنظا5ات عامة.

بيع وشراء)إطا5 النظا5ات.

بيع وشراء)النظا5ات الشمسية.
بيع وشراء)ز اج الطبي.

االصقة) العدسات  وشراء) بيع 

ومحلول املطهر لها.

يمس) ما  كل  وتوابع  أدوات 

البصريات والنظا5ات عامة.

لبناء) يخص  ما  كل  وشراء) بيع 

وتجهيز محالت البصريات.

بكل) املساهمة  العموم  وعلى 

أو  معية) شركة  كل  في  أشكالها 

أو) التأسيس  طو5  في  او  مؤسسة 

تجمع وبصفة عامة  ميع العمليات)

مباشرة) تتصل  قد  التي  املختلفة 

باملواضيع) مباشرة  غير  بصفة  أو 

املذكو5ة أو التي من شأنها أن تساعد)

على انجازها.

التسيير):)عهد بتسيير الشركة إلى)

خالد عتيق.

فاتح) من  ابتداء) (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األ5باح)

والباقي للشريك الوحيد.

بكتابة) القانوني  الوضع  تم 

التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت 5قم) (،2219 فبراير) (18 بتا5يخ)

.22693125

6 P

N B O SERVICES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات املساهم الواحد

 24 بتا5يخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  (،2222 فبراير)

الشركة ذات املميزات التالية):

.N B O SERVICES(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املساهم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.

املوضوع):

العامة) املباني  وصيانة  تنظيف 

املؤسسات) و ميع  والخاصة 

واإلدا5ات):

وترتي0) ومعالجة  وأمن  حراسة 

وصيانة املرافق واملساحات الخضراء)

والحدائق.

خدمات النظافة والغسيل.

أنواع) وبيع  ميع  وشراء) توزيع 

منتجات التنظيف والبستنة.

القوى) بتوفير  تتعلق  عملية  أي 

العاملة.

أنواع) لجميع  التركي0  أعمال 

املعدات واألدوات والتخطيط.

ومواد) معدات  وصيانة  تركي0 

السالمة والحماية من الحرائق.

بيع وتركي0 اللوحات اإلعالنية.

املخابز) وتشغيل  وإدا5ة  إنشاء)

واملقاهي واملطاعم.

وإصالح) واستيراد  وبيع  شراء)

وصيانة  ميع أنواع معدات املخابز،)

واملقاهي واملطبخ واملطاعم الخ.........

الطابق) (122 5قم) (: املقر الرئي�سي)

األ5�سي زنقة الفشتالي،)الحي الحجري)

العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 

بالكامل) وتملكها  د5هم  (122 فئة)

السيدة لال النبيهة بوحنانة.

اإلدا5ة):)تسير من طرف السيدة لال)

النبيهة بوحنانة.
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بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

تحت 5قم) (،2222 فبراير) (27 بتا5يخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (552/2222

التحليلي عدد) الرقم  التجا5ي تحت 

.31299

7 P

CENTRE D’HYGIENE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتا5يخ العرفي  للعقد   تبعا 

تم وضع قوانين) (،2222 فبراير) (24  

الشركة ذات املميزات التالية):

 CENTRE (: التسمية)

.D’HYGIENE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):) ميع أنشطة التنظيف)

األماكن) في  والصيانة  والنظافة 

العامة والخاصة و ميع املؤسسات)

العامة) وشبه  العامة  واإلدا5ات 

والخاصة.

التنظيف) أنشطة  مختلف 

الصناعي.

أعمال التلميع واملعالجة والتطهير)

وتركي0 وصيانة املرافق واملساحات)

الخضراء)والحدائق.

أنواع) وتوزيع  ميع  وبيع  شراء)

املنتجات واملواد واألدوات الصغيرة.

الصحية) والنظافة  التنظيف 

والحدائق العامة ومعالة املياه.

أنواع) وتوزيع  ميع  وبيع  شراء)

تنظيف) في  املستخدمة  املنتجات 

املنازل واملباني العامة وشبه العامة)

والخاصة والتنظيف الصناعي.

مختلف العمليات املتعلقة بتوفير)

اليد العاملة.

نقل املوظفين نيابة عن الشركة)

وباسم األخرين.

واألشياء) البضائع  نقل  ميع 

والسلع بجميع أنواعها.

وأ ير) توفير  عمليات  مختلف 

معدات) أنواع  واستئجا5  ميع 

التنظيف نيابة عن أطراف ثالثة.

(: والخدمات) األشغال  مختلف 

استيا5د،)تصدير الخ.....

املقر الرئي�سي):)5قم)288)زنقة ابن)

املنذ5 حي األمل)2،)العيون.

الراسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 

فئة)122)د5هم موزعة كالتالي):

5باب منتصر)522)حصة.

أميمة منتصر)522)حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدا5ة)

5باب منتصر وأميمة منتصر.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

تحت 5قم) (،2222 فبراير) (27 بتا5يخ)

وتم تسجيلها بالسجل) (،2222/523

التحليلي عدد) الرقم  التجا5ي تحت 

.31123

8 P

TRAVELIZI
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعا للعقد العرفي بتا5يخ)29)يناير)

2222،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):

.TRAVELIZI(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):

تنظيم 5حالت فردية أو  ماعية أو)

بيع منتجات هذا النشاط.

توفير الخدمات التي يمكن تقديمها)

وال) اإلقامة،) أو  الرحالت  بمناسبة 

النقل،) تذاكر  وإصدا5  حجز  سيما 

ووسائل) عمالئها  عن  نيابة  والتأ ير 

مؤسسات) في  الغرف  وحجز  النقل،)

وإصدا5 اإلقامة) اإلقامة السياحية،)

و/أو قسائم الطعام.

املتعلقة) الخدمات  توفير 

باالستقبال السياحي،)ال سيما تنظيم)

الجوالت والزيا5ات إلى املدن واملواقع)

وخدمة) األثرية  املعالم  أو  التا5يخية 

املرشدين السياحيين.

السياحية) الطرود  بيع  أو  إنتاج 

بتنظيم) املتعلقة  بالعمليات  والقيام 

املماثلة) األحداث  أو  املؤتمرات،)

وكذلك األنشطة السياحية املتعلقة)

األسماك) وصيد  والصيد  بالرياضة 

الفنية) والفعاليات  والجبال 

والثقافية.

املقر الرئي�سي):)شا5ع القد2 بلوك)

ف 5قم)21)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 

فئة)122)د5هم وموزعة كالتالي):

بشراوي التاقي)342)حصة.

العالم أبا)332)حصة.

وهي0 زكراوي)332)حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدا5ة)

العالم أبا.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

5قم) تحت  (2222 ما25) (6 بتا5يخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2222/652

التحليلي عدد) الرقم  التجا5ي تحت 

.31253

9 P

 ENTREPRISE OULAD

 ZERRAD DE TRAVAUX

DIVERS

SARL AU

الزيادة في 5أسمال الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير العادي محر5 بالرباط بتا5يخ)31 

القرا5ات) اتخاذ  تم  (،2219 ديسمبر)

التالية):

بما) الشركة  5أسمال  في  الزيادة 

42.222.222)د5هم لينتقل من) قد5ه)

42.222.222)د5هم إلى)82.222.222 

حصة) (422.222 بإنشاء) وذلك 

للحصة) د5هم  (122 بقيمة)  ديدة 

الواحدة كما يلي):

طرف) من  د5هم  (42.222.222

مع) مقاصة  الشريقي  5حال  السيد 

الدائن) الجا5ي  حسابه  في  لديه  ما 

األسا�سي) القانون  بالشركة.تحيين 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجا5ية  للمحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (24 يوم)

.124543

10 P

STE TRAVIRRI
حس0 م ج ع ط املنعقدة بتا5يخ)

 STE لشركة) (2219 ديسمبر) (31

TRAVIRRI SARL)تم االتفاق على ما)

يلي):

التصفية النهائية للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  أنجز 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

2222،)تحت) 32)يناير) بتزنيت بتا5يخ)
5قم)2222/52.

التجا5ي) السجل  في  واملسجل 

تحت 5قم)2151.

11 P

STE TIZ FEMME PRODUIT
حس0 م ج ع ط املنعقدة بتا5يخ)

 STE TIZ لشركة) (2219 ديسمبر) (31

تم) (FEMME PRODUIT SARL

االتفاق على ما يلي):

التصفية النهائية للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  أنجز 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

2222،)تحت) 17)يناير) بتزنيت بتا5يخ)
5قم)2222/36.

التجا5ي) السجل  في  واملسجل 

تحت 5قم)3727.

12 P
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STE EME DECO
حس0 م ج ع ط املنعقدة بتا5يخ)

 STE EME(31)ديسمبر)2219)لشركة

DECO SARL)تم االتفاق على ما يلي):

التصفية النهائية للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  أنجز 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

2222،)تحت) 32)يناير) بتزنيت بتا5يخ)

5قم)2222/49.

التجا5ي) السجل  في  واملسجل 

تحت 5قم)2623.

13 P

STE BEKSEM SERVICES
املنعقدة) ط  ع  ج  م  حس0 

 STE لشركة) (2222 فبراير) (12 بتا5يخ)

 522 بيع) تم  (BEKSEM SERVICES

عبد) السيد  ل  كانت  والتي  حصة 

الرزاق) عبد  السيد  إلى  خلدون  هللا 

اوبالحسن التي أصبح يمتلك مجموع)

522)حصة بثمن  زافي)5222)د5هم.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  أنجز 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتزنيت بتا5يخ)24)فبراير)2222،)تحت)

5قم)2222/82.

التجا5ي) السجل  في  واملسجل 

تحت 5قم)3523.

14 P

STE HOMOCHIME
SARL

5اسمالها اال تماعي : 122.222 

د5هم

املقر اال تماعي : محل في الطابق 

األ5�سي 5قم 245 تجزئة املسا5

الحي الصناعي، مراكش

الزيادة في نشاط الشركة
تغيير املقر اال تماعي للشركة

مالئمة القانون األسا�سي للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يوم) املنعقد  للشركة  االستثنائي 

26)فبراير)2222،)قر5 ما يلي):

من) املزاول  النشاط  في  الزيادة 

طرف الشركة كما يلي):

البضاعة) نقل  (: نشاط) زيادة 

لنفسه وللغير.

تم) فإنه  التغيير  هذا  إثر  وعلى 

القانون) من  (3 الفصل) تعديل 

بالنشاط) املتعلق  للشركة  األسا�سي 

اال تماعي للشركة.

تحويل املقر اال تماعي للشركة إلى)

العنوان التالي):

محل في الطابق األ5�سي 5قم)245 

تجزئة املسا5 الحي الصناعي،)مراكش.

وعلى إثر هذا التغيير فإن تم تعديل)

األسا�سي) القانون  من  (4 الفصل)

للشركة))املتعلق باملقر اال تماعي.

مالئمة القانون األسا�سي للشركة):

قر5) التعديالت  هذه  إثر  وعلى 

للشركة) االستثنائي  العام  الجمع 

 STE(مالئمة القانون األسا�سي لشركة

.HOMOCHIME SARL

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجا5ية) املحكمة  لدى  القانوني 

بمراكش بتا5يخ)6)ما25)2222،)تحت)

5قم)112939.

15 P

ديوان األستاذة ليلى بشناوي

موثقة ببرشيد

45)شا5ع محمد الخامس،)تجزئة العميري)

برشيد

FAIRVIEW شركة
SARL

 انتقال وتفويت حصص وتعديل 
القانون األسا�سي

العام) لجميع  محضر  بمقت�سى 

يونيو) (28 بتا5يخ) االستثنائي املنعقد 

 FAIRVIEW شركة) ( بمقر) (2219

بالدا5) مقرها  يو د  م  م  ش  (SARL

البيضاء،)38،)زنقة  ان  و5يس حي)

 256329 5قم) تحت  مسجلة  كوتيي 

البيضاء،) بالدا5  التجا5ية  باملحكمة 

حيث تقر5 ما يلي):

السيد) حصص  نقل  ميع  تم 
للسيدة) الشركة  من  أسولين  دافيد 

استير 5وزلين املليح من طرف و5ثته.
دافيد) السيد  التشطي0 على  تم 

أسولين كمسير اثر وفاته.
تعيين السيد أ5يي أسولين والسيد)
للشركة) مسيران  عكي  العزيز  عبد 

وتكتفي الشركة بتوقيع أحدهم.
بتا5يخ)11)يوليو)2219،)تم تفويت)
حصة واحدة من طرف السيدة استير)
التي) حصة  (1222 املليح من) 5وزلين 
 FAIRVIEW SARL تمتلكها في شركة)

ش م م إلى السيد أ5يي أسولين.
القانون) تعديل  تم  وبالتالي 

األسا�سي للشركة كما يلي):
الرأسمال):)تحدد 5أسمال الشركة)
على) مقسمة  د5هم  (122.222 في)
لكل) د5هم  (122 من) حصة  (1222

حصة تم توزيعها كما يلي):
 999 السيدة استير 5وزلين املليح)

حصة.
السيد أ5يي اسولين)1)حصة.

وقد تم اإليداع القانوني للشركة)
التجا5ية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
 2222 فبراير) (22 بتا5يخ) بالبيضاء)

تحت 5قم)731725.
للخالصة والبيان

األستاذة ليلى بشناوي

16 P

ديوان األستاذة ليلى بشناوي
موثقة ببرشيد

45)شا5ع محمد الخامس،)تجزئة العميري)
برشيد

OLYMPIA DEVELOPPE-
MENTL SARL

 انتقال وتفويت حصص وتعديل 
القانون األسا�سي

العام) لجميع  محضر  بمقت�سى 
يونيو) (28 بتا5يخ) االستثنائي املنعقد 
 OLYMPIA شركة) ( بمقر) (2219
م) ش  (DEVELOPPEMENT SARL
(،38 م يو د مقرها بالدا5 البيضاء،)
زنقة  ان  و5يس مسجلة تحت 5قم)
بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  (175521

البيضاء،)حيث تقر5 ما يلي):

السيد) حصص  نقل  ميع  تم 

للسيدة) الشركة  من  أسولين  دافيد 

استير 5وزلين املليح من طرف و5ثته.

دافيد) السيد  التشطي0 على  تم 

أسولين كمسير اثر وفاته.

تعيين السيد أ5يي أسولين والسيد)

للشركة) مسيران  عكي  العزيز  عبد 

وتكتفي الشركة بتوقيع أحدهم.

بتا5يخ)11)يوليو)2219،)تم تفويت)

السيدة) طرف  من  واحدة  حصة 

1222)حصة) استير 5وزلين املليح من)

 OLYMPIA شركة) في  تمتلكها  التي 

DEVELOPPEMENT SARL)ش م م)

إلى السيد أ5يي أسولين.
القانون) تعديل  تم  وبالتالي 

األسا�سي للشركة كما يلي):

الرأسمال):)تحدد 5أسمال الشركة)

على) مقسمة  د5هم  (122.222 في)

لكل) د5هم  (122 من) حصة  (1222

حصة تم توزيعها كما يلي):

 999 السيدة استير 5وزلين املليح)

حصة.

السيد أ5يي اسولين)1)حصة.

وقد تم اإليداع القانوني للشركة)

التجا5ية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 2222 فبراير) (22 بتا5يخ) بالبيضاء)

تحت 5قم)731723.

للخالصة والبيان

األستاذة ليلى بشناوي

17 P

ديوان األستاذة ليلى بشناوي

موثقة ببرشيد

45)شا5ع محمد الخامس،)تجزئة العميري)

برشيد

DAVRO شركة
SARL

 انتقال وتفويت حصص وتعديل 
القانون األسا�سي

العام) لجميع  محضر  بمقت�سى 

28)يونيو) بتا5يخ) املنعقد  االستثنائي 

 DAVRO شركة) ( بمقر) (2219

ش) (DEVELOPPEMENT SARL

البيضاء،) بالدا5  مقرها  يو د  م  م 
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الطابق) زنقة علي عبد الرزاق،) (،19
األ5�سي حي هيبود5وم،)مسجلة تحت)
التجا5ية) باملحكمة  (194255 5قم)

بالدا5 البيضاء،)حيث تقر5 ما يلي):
السيد) حصص  نقل  ميع  تم 
للسيدة) الشركة  من  أسولين  دافيد 

استير 5وزلين املليح من طرف و5ثته.
دافيد) السيد  التشطي0 على  تم 

أسولين كمسير اثر وفاته.
تعيين السيد أ5يي أسولين والسيد)
للشركة) مسيران  عكي  العزيز  عبد 

وتكتفي الشركة بتوقيع أحدهم.
بتا5يخ)11)يوليو)2219،)تم تفويت)
حصة واحدة من طرف السيدة استير)
التي) حصة  (1222 املليح من) 5وزلين 
تمتلكها في شركة)DAVRO SARL)ش)

م م إلى السيد أ5يي أسولين.
القانون) تعديل  تم  وبالتالي 

األسا�سي للشركة كما يلي):
الرأسمال):)تحدد 5أسمال الشركة)
على) مقسمة  د5هم  (122.222 في)
لكل) د5هم  (122 من) حصة  (1222

حصة تم توزيعها كما يلي):
 999 السيدة استير 5وزلين املليح)

حصة.
السيد أ5يي اسولين)1)حصة.

وقد تم اإليداع القانوني للشركة)
التجا5ية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
 2222 فبراير) (22 بتا5يخ) بالبيضاء)

تحت 5قم)731724.
للخالصة والبيان

األستاذة ليلى بشناوي

18 P

ديوان األستاذة ليلى بشناوي
موثقة ببرشيد

45)شا5ع محمد الخامس،)تجزئة العميري)
برشيد

45،)شا5ع محمد الخامس،)تجزئة العميري)
برشيد

SARGUE SANITAIRE شركة
SARL

 انتقال وتفويت حصص وتعديل 
القانون األسا�سي

بديوان) 5سمي  عقد  بمقت�سى 
األستاذة ليلى بشناوي موثقة ببرشيد)

بتا5يخ)4)فبراير)2222):

تم تفويت  ميع حصص السيد)

مصطفى سمامي ومن معه أي)1222 

املسؤولية) ذات  الشركة  في  حصة 

 SARGUE املسماة) املحدودة 

مقرها) م،) م  ش  ( (SANITAIRE
زنقة) (،7 البيضاء) بالدا5  اال تماعي 

الثاني،) الطابق  5امي،) إقامة  سبتة 

باملحكمة) مسجل  (،8 5قم) مكت0 

5قم) تحت  البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

إلى السيد الحبي0 حنان،) (449645

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
تعديل) تم  وبالتالي  (،Q95974 5قم)

القانون االسا�سي للشركة كما يلي):

الشركة ذات املسؤولية املحدودة)

 SARGUE SANITAIRE  املسماة)

ش م م ذات شريك وحيد.

الرأسمال):)تحدد 5أسمال الشركة)

على) مقسمة  د5هم  (122.222 في)

لكل) د5هم  (122 من) حصة  (1222

الحبي0) للسيد  توزيعها  تم  حصة 

حنان.

وضل السيد عادل مفتاح مسير)

وحيد للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني للشركة)

التجا5ية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 2222 فبراير) (22 بتا5يخ) بالبيضاء)

تحت 5قم)731714.
للخالصة والبيان

األستاذة ليلى بشناوي
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MARIACHA CONSEILS 

ET SERVICES
SARL AU

RC : 143631

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الرباط بتا5يخ)13)يناير)2222)بالرباط)

قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة لشريك وحيد.

 MARIACHA (: التسمية)

 CONSEILS ET SERVICES SARL

.AU

إ5شادات) (: اال تماعي) الهدف 

وخدمات.

5اسمال الشركة):)122.222)د5هم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)د5هم للحصة الواحدة،)موزعة)

لشريك الوحيد على الشكل التالي):

ناجي  الل)1222)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

46)الرقم) :)عما5ة) املقر اال تماعي)

2)شا5ع عقبة أكدال،)الرباط.

املسير):)ناجي  الل.
(: التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

.88185
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MERIMA
شركة مجهولة االسم

5أسمالها : 522.222 د5هم

مقرها اال تماعي : 132، شا5ع 

الز5قطوني، الطابق األول عما5ة 

فوش، شقة 5قم 12 الدا5 البيضاء

سجلها التجا5ي عدد 285687
5قم التعريف املوحد 

221512974222288

تغيير تسمية الشركة
تغيير الهدف اال تماعي

تخفيض متبوع بالزيادة في 5أسمال 
الشركة

تبعا ملحضر بتا5يخ)23)يناير)2222 

قر5 الجمع العام الغير العادي ما يلي):

الحالية) الشركة  تسمية  تغيير 

إلى) (IMMOBILIERE MERIMA (:

 MERIMA (: الجديدة) التسمية 

2)من النظام) وبالتالي تعديل الفصل)

األسا�سي للشركة.

للشركة) اال تماعي  الهدف  تغيير 

3)من النظام) وبالتالي تعديل الفصل)

األسا�سي للشركة.

من) الشركة  5اسمال  تخفيض 

د5هم،) (92.222 إلى) د5هم  (322.222

وذلك المتصاص الخسائر.

الشركة) في 5أسمال  الزيادة  مبدأ 
الزيادة) هذه  د5هم  (412.222 بمبلغ)
سينتج عنها 5فع 5أسمال الشركة من)

92.222)إلى)522.222)د5هم.
تفويض كل السلط ملجلس اإلدا5ة)
والزيادة) التخفيض  تحقيق  قصد 
النظام) وتعديل  الشركة  5أسمال  في 
للقرا5ات) وفقا  للشركة  األسا�سي 

املتخذة.
اإلدا5ة) مجلس  ملحضر  تبعا 
2222،)لوحظ) يناير) (31 املنعقد يوم)

وقر5 ما يلي):
التحقيق النهائي لعملية تخفيض)
 322.222 من) الشركة  5أسمال 
د5هم ولرفعه من) (92.222 د5هم إلى)

92.222)إلى)522.222)د5هم.
النظام) من  (6 الفصل) تعديل 

االسا�سي للشركة.
األسا�سي) النظام  على  املصادقة 
5قم) للقانون  وفقا  للشركة  املعدل 

17-95)كما تم تعديله وتتميمه.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
(،2222 فبراير) (18 بتا5يخ) البيضاء)

تحت 5قم)731242.
للبيان والنشر
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 BISZCOLAND - FABRIQUE
 DE BISCUITERIE,
 CONFISERIE &
CHOCOLATERIE

شركة مساهمة
5أسمالها 322.222 د5هم
مقرها اال تماعي : 45 زنقة

علي بن أبي طال0، إقامة المي 
الطابق الثاني، الشقة 5قم 16،

الدا5 البيضاء
سجلها التجا5ي : الدا5 البيضاء

5قم 429397
5قم التعريف املوحد 
222252279222216
نقل املقر اال تماعي

يناير) (22 بتا5يخ) ملحضر  تبعا 
2222،)قر5 الجمع العام الغير العادي)

ما يلي):



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   0986

نقل املقر اال تماعي للشركة من)

الدا5) املعاني  مصطفى  زنقة  (،22

أبي) بن  علي  زنقة  (،45 إلى) البيضاء)

الثاني،) الطابق  إقامة المي،) طال0،)

الشقة 5قم)16،)الدا5 البيضاء.

النظام) من  (4 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة.

األسا�سي) النظام  على  املصادقة 

5قم) للقانون  وفقا  للشركة  املعدل 

17-95)كما تم تعديله وتتميمه.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

(،2222 فبراير) (18 بتا5يخ) البيضاء)

تحت 5قم)731229.
للبيان والنشر
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LAZUR AUTO
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محر5 بتا5يخ)

نظام) تكوين  تم  (،2222 ما25) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

.LAZUR AUTO(:(التسمية

الهدف):)تما25 الشركة األهداف)

التالية):

الجديدة) السيا5ات  استيراد 

واملستعملة.

االستيراد والتصدير.

استيراد معدات اإلسعاف والعتاد.

شا5ع عقبة) (46 (: املقر اال تماعي)

أكدال) (32 5قم) شقة  (46 إقامة)

الرباط.

 12.222 (: اال تماعي) املال  5أ2 

د5هم مقسم إلى)122)حصة قيمة كل)

واحدة ب)122)د5هم.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

لبطاقة) الحامل  اكليف  الرحيم 

 EB191235 5قم) الوطنية  التعريف 

غير) وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجا5ية بالرباط تحت 5قم)

السجل التجا5ي)143617.
23 P

STE JANAT HOLDING
SARL AU

بتا5يخ) الصاد5  القرا5  بمقت�سى 
عن السيد املسير) (2222 فبراير) (22
هولدينك) لشركة  نات  الوحيد 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 JANAT HOLDING واحد) بشريك 

.SARL AU
شا5) ساحة  (17 (: مقرها) الكائنه 
املسجلة) البيضاء) الدا5  نيكول 
البيضاء) بالدا5  التجا5ي  بالسجل 
تحت 5قم)255669)مهنتها):)املساهمة)
في الشركات املسجلة أو غير املسجلة)

بالبو5صة.
تقر5 ما يلي):

باملشا5كة) املسير  استقالة  قبول 
السيد كريم بلعزيز.

الجديد) الوحيد  املسير  تعيين 
السيد بوطال0 محمد.

ذات) شركة  من  الشركة  تحويل 
ذات) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
1-3-6-7- واملواد) املدخل  تعديل 

.14
األسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
بتا5يخ) البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

5)ما25)2222)تحت 5قم)733359.
24 P

 FIRST CLASS EVENT
SARL

 22 بمقت�سى القرا5 املؤ5خ بتا5يخ)
من الجمع العام الغير) (2222 فبراير)
كال2) »فو5ست  لشركة) العادي 
املسؤولية) محدودة  شركة  ايفينت«)
FIRST CLASS EVENT SARL)مقرها)
الدا5) املنفلوطي  مصطفى  زنقة  (13
السجل) املسجلة تحت 5قم  اليضاء)

البيضاء) بالدا5  (128825 التجا5ي)
وتنظيم) التوثيق  وكالة  ملهنة  املزاولة 

التظاهرات،)تقر5 ما يلي):
الوحيد) املدير  استقالة  قبول 

للشركة السيد كريم بلعزيز.
الجديد) الوحيد  املسير  تعيين 

السيد بوطال0 محمد.
 6-7-14 واملواد) املدخل  تعديل 

للقانون األسا�سي للشركة.
األسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
بتا5يخ)) البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

5)ما25)2222)تحت 5قم)733412.
25 P

إئتمانية لكفيسك
5ياض والد مطاع سكتو5)2)5قم)18)تما5ة

BC SCHOOOL
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 13 بتا5يخ) املنعقد  اإلستثنائي 
 BC SCHOOL لشركة) (2222 فبراير)
د5هم) (122.222 5أسمالها) ش.ذ.م.م 
ابن) شا5ع  (26 اإل تماعي) ومقرها 
القرا5ات) اتخاذ  تم  فا2  الخطي0 

التالية):
.BC SCHOOL((حل شركة

محمد) السيدان  تعيين  (2-
الشرقاوي وزهير بن فايدة كمصفيان.
-3)مقر التصفية،)سكتو5)19)بوك)

ه 5قم)7)حي الرياض الرباط.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التجا5ية بفا2 بتا5يخ)4)ما25)2222 

تحت 5قم)2222/897.
للبيان والنشر
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BELAMRI ORANGER
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 7 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  بالرباط  (2222 فبراير)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.م.م باملواصفات التالية):

BELAMRI ORANGER(:(التسمية

.S.A.R.L

الهدف اإل تماعي):

ماء) وتسويق  وتصنيع  استخراج 

الزهر وماء)الو5د.

املقر اإل تماعي):)عما5ة)32)الشقة)

حسان) لوكيلي  احمد  موالي  حي  (8

الرباط.
5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)

مقسمة على)1222)حصة لكل واحدة)

122)د5هم.

سومية) (: الشركة) مسيرة 

العطعاطي،)لفترة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجا5ية) املحكمة  لدى  القانوني 

تحت) (2222 ما25) (5 بالرباط بتا5يخ)
5قم)88179.

27 P

CENTRAL OIL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اإل تماعي : زاوية شا5ع 

الحسن الثاني واملقاومة املحمدية

بمقت�سى العقد العرفي بتا5يخ) (1-

فاتح أغسطس)2219)باملحمدية،)تم)

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

بالخصائص التالية):

.CENTRAL OIL SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
شا5ع) زاوية  (: اإل تماعي) املقر 

الحسن الثاني واملقاومة املحمدية.

إلى) الشركة  تهدف  (: الهدف)

التدخل في املجاالت التالية):

بالتقسيط) والبيع  -التوزيع 

للمنتجات البترولية،)وما شابه ذلك.

-)صيانة السيا5ات.

-)استغالل مطعم وكافتيريا.

-)التسيير الحر ملحطة البنزين.

 122.222 في) حدد  (: الرأسمال)

ب) حصة  (1222 إلى) مقسمة  د5هم 

122)د5هم للواحدة.



0987 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

بوشعي0) السيد  (: الشركاء)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  بلفقيه،)

الساكن) مسير،) (،B66892 5قم)

باملحمدية بفيال البركة،)زنقة ابراهيم)

الروداني.

الحامل) بلفقيه،) عثمان  السيد 

(،T197762 5قم) الوطنية  للبطاقة 

بفيال) باملحمدية  الساكن  مسير،)

البركة،)زنقة ابراهيم الروداني.

من) ابتداء) سنة،) (99 (: املدة)

تسجيله في السجل التجا5ي.

بلفقيه) عثمان  السيد  (: التسيير)

املسير الوحيد ملدة غير محدودة.

إلنشاء) (% (5 تم اقتطاع) (: األ5باح)

يوضع) والباقي  القانوني،) اإلحتياط 

5هن إشا5ة الشركاء.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

تحت) القانوني  اإليداع  تم  (2-

بالسجل) والتسجيل  (،1687 عدد)

التجا5ي تحت عدد)24255)باملحكمة)

 13 بتا5يخ) باملحمدية  اإلبتدائية 

سبتمبر)2219.
من أ ل مقتطف وإشا5ة

املسير

28 P

STE NANA KIDS
SARL AU

 NANA : اإلسم القانوني للشركة 

KIDS

عرفي) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

فبراير) (3 بتا5يخ) الرباط  في  مسجل 

قد تم تأسيس الشركة ذات) (2222

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

الهدف اإل تماعي):

-)متجر لبيع املالبس.

 122.222.22 (: الشركة) 5أسمال 

حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 

فئة)122.22)د5هم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.

املقر):)متجر)299)زاوية زنقة)-21

23)القنيطرة.

املسيرة):)ابرون كوثر.

 54391 التجا5ي) السجل  5قم 

بتا5يخ)25)فبراير)2222.

29 P

مكت0 األستاذ  واد الشرايبي

موثق

5قم)8)زنقة الريف الرباط السوي�سي

OUACHIBEL PRIVE
S.A.R.L

5أسمالها : 822.222.22 د5هم

مقرها اإل تماعي : الرباط، 23 شا5ع 

عبد الواحد املراك�سي

هبة حصص إ تماعية
حر5) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

الشرايبي،) األستاذ  واد  بمكت0 

موثق بالرباط):

وه0) (،2219 نوفمبر) (8 في) (/1

 42 الفهري،) الفا�سي  يونس  السيد 

حصة إ تماعية من حق الرقبة من)

التي) اإل تماعية  الحصص  مجموع 

املسؤولية) ذات  الشركة  في  يمتلكها 

 822.222.22 5أسمالها) املحودة،)

الرباط،) (: اإل تماعي) ومقرها  د5هما 

املراك�سي) الواحد  عبد  شا5ع  (23

مسجلة في السجل التجا5ي بالرباط)

بقيمة) مقد5ة  (64141 5قم) تحت 

د5هم للحصة لفائدة السيدة) (2222

لطيفة الو5طا�سي.

وه0) ( (،2219 نوفمبر) (8 في) (/2

السيد يونس الفا�سي الفهري،) ميع)

الحصص اإل تماعية من حق الرقبة)

إ تماعية) حصة  (62 في) تمثل  والتي 

 2222 بقيمة) مقد5ة  الرقبة  حق  في 

ليليا) اآلنسة  لفائدة  للحصة  د5هم 

في) يمتلكها  التي  الفهري،) الفا�سي 

املحدودة،) املسؤولية  ذات  الشركة 

5أسمالها)822.222.22)د5هما ومقرها)

23 شا5ع عبد  الرباط،   : اإل تماعي)

بالسجل  املراك�سي ومسجلة  الواحد 

التجا5ي بالرباط تحت 5قم 64141.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

 17 في) بالرباط  التجا5ية  املحكمة 

ديسمبر)2219،)تحت عدد)123529.
للبيان والنشر

األستاذ  واد الشرايبي
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TAIBI INGENIERIE OPC رشكة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

شا5ع موالي 5شيد 5قم 21 الشقة 1 

حي األمل القرية سال

إستقالة مسير ثاني
الشريك) محضر  لقرا5ا  وفقا  (-I

ديسمبر) (12 بتا5يخ) بسال  الوحيد 

قر5 الشريك الوحيد لشركة) (،2222

القرا5ات) (TAIBI INGENIERIE OPC

التالية):

من) املقدمة  اإلستقالة  قبول  (1-

طرف السيد الطيبي خالد،) نسية)

 1982 يناير) (6 مزداد بتا5يخ) مغربية،)

5قم) الوطنية  للبطاقة  حامل  بتازة،)

شا5ع) (،22 قاطن بسال) (AB246762

من) القرية،) الكفاح  حي  مليلية،)

ابتداء) للشركة  ثاني  كمسير  منصبه 

من)12)فبراير)2222))وإبراء)تام ونهائي)

على التسيير.

بالنسبة) الجديدة  التعينات  (2-

 12 من) ابتداء) للشركة  للمسيرين 

فبراير)2222)ملدة غير محدودة.

-1)السيد الجملي  معة،) نسية)

سبتمبر) (23 بتا5يخ) مزداد  تونسية،)

قاطن) تونس،) بقيروان  (1954

العاج،) ساحل  شا5ع  (5 بالرباط،)

حامل) الجامع،) ديو5  (،5 الشقة)

.A228644K(لبطاقة اإلقامة 5قم

دياوا5ا،) مامادي  .والسيد  (2-

 1954 سنة) مزداد  غينية،)  نسية 

بكيسيدوغو،)قاطن بالرباط)555،حي)

حامل) املنصو5،) يعقوب  حي  الخير،)

.A2268884M(لبطاقة اإلقامة 5قم

املمنوحة) السلطة  تحديد  (3-
للمسيرين الغير شركاء.

II-))اإليداع القانوني):)تم باملحكمة)
اإلبتدائية لسال بتا5يخ)2)ما25)2222 

تحت عدد)34328.
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HAY PERFORMANCE
TEL : 06003865328

sbenhaddi@gmail.com
في) مؤ5خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
2219)قد) 19)ديسمبر) الرباط بتا5يخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املسؤولية) ذات  شركة  املحدودة 

املحدودة بشريك وحيد).
الهدف اإل تماعي):)

إدا5ة املوا5د البشرية.
مطعم.

 122.222.22 (: الشركة) 5أسمال 
1222)حصة من) ( د5هم مقسمة إلى)

فئة)122)د5هم للحصة الواحدة).
الحياني عزيز)1222)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.
من فاتح يناير إلى)) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
 1 عما5ة) الزيتون  إقامة  (: املقر)

محل)2)النهضة الرباط.
املسير:)الحياني عزيز.

التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 
.142695
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 STRUCTURES AVANCEES
PRAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

5أسمالها : 52.222 د5عم
مقرها اإل تماعي : 5، زنقة الدكالي 

د5ب موالي عبد هللا الرباط
5قم السجل التجا5ي 74151 الرباط
الشريك) قرا5ات  1)بمقت�سى 
الوحيد بتا5يخ)23)ديسمبر)2219،)تم)

تقرير ما يلي):
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حصة) (52 تفويت) بعقد  األخذ 

في ملك شركة) (52 إلى) (1 مرقمة من)

 PRAT SA INGENIERIE DES

حصة) (52 املالكة لي) (STRUCTURES

بقيمة)122.22)د5هم للحصة الواحدة)

52)تملكها في شركة) مرقمة من)1)إلى)

 STRUCTURES AVANCEES PRAT

 JACQUES السيد) لصالح  ش.ذ.م.م 

 NEGHIB( GEAN-LOUIS( PRAT

بتا5يخ) بيع  عقد  بمو 0  وذلك 

23ديسمبر)2219.

 STRUCTURES شركة) أصبحت 

ذات) شركة  (AVANCEES PRAT

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

نظام) واعتماد  صياغة  إعادة  (-

أسا�سي  ديد للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  ((2

الضبط باملحكمة التجا5ية بالرباط في)

2)ما25)2222،)تحت 5قم)124663.
خالصة وبيان املسير
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ARO DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اإل تاعي : إقامة مكة الطابق 

األ5�سي زنقة الهاشمي قصطالي 

املحيطك الرباط

5قم السجل التجا5ي 126263 

الرباط

إعالن بتصفية الشركة
املسير) قرا5ات  -1بمقت�سى 

 2219 نوفمبر) (32 بتا5يخ) الوحيد 

بالرباط،)وافق الشركاء)على حسابات)

5بيعة) السيدة  وإعفاء) التصفية،)

ذمتها) وإبراء) مهامها،) من  الطال0 

وكذا) كمصفية،) تسييرها  شأن  في 

الصافي) الرصيد  لتوزيع  التصويت 

عملية) بإتمام  النطق  تم  للتصفية 

التصفية.

أودعت) التصفية  حسابات  (2-

التجا5ية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت) (2222 ما25) (3 بالرباط بتا5يخ)

5قم)124664.
خالصة وبيان

)املصفية
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ALLI GREEN GENERATION
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد

5أسمالها : 122.222.22 د5هم

مقرها اإل تماعي : 1، ساحة 

مو5يطانيا إقامة سليكت الطابق 

الخامس 5قم 12 مكنا2 املغرب

الرقم املوحد : 

2229966582222226

السجل التجا5ي عدد : 49485 

بمكنا2

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  ((1

(،2222 فبراير) (22 بتا5يخ) بمكنا2 

لشركة) األسا�سي  القانون  إيداع  تم 

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد)

خاصيتها كالتالي):

 ALLI GREEN (: التسمية)

بشريك) ش.م.م  (GENERATION

وحيد.

الغاية):

التجا5ة.

استيراد تصدير.

التخزين البا5د.

ساحة) (،1 (: املقراإل تماعي)

الطابق) سليكت  إقامة  مو5يطانيا 

الخامس 5قم)12)مكنا2 املغرب.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

 122.222.22 (: الشركة) 5أسمال 

1.222)حصة لكل) د5هم موزعة على)

واحدة منهم)122)د5هم كلها لحساب)

السيد محمد العلوش.

اإلدا5ة):)الشركة تسير من

يفوض) (: اإل تماعي) التوقيع 

محمد) للسيد  اإل تماعي  التوقيع 

العلوش بصفة انفرادية.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

للتكوين) (% ( (5 (: األنصبة) توزيع 

يقسم) والباقي  القانوني  اإلحتياطي 

الرصيد) ترحيل  عدا  الحصص  على 

واإلحتياطي) اإلضافية  واملستندات 

اإلستثنائي.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم  ((II

بتا5يخ) بمكنا2  لإلستثما5  الجهوي 

تحت عدد السجل) (2222 فبراير) (27

التجا5ية) باملحكمة  (49485 التجا5ي)

بمكنا2.
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 WATER TECHNICAL

ASSISTANCE
 SARL AU WTA

 22 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات) (2222 يناير)

مسؤولية محدودة من شريك واحد)

باملواصفات التالية):

 WATER TECHNICAL(:(التسمية

.ASSISTANCE SARL AU WTA

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة من شريك واحد.

الهدف اإل تماعي):)الشركة لها في)

كل من املغرب وخا5 ها في املجاالت)

التالية):

املياه،)البيئة،)التخطيط،)الطاقة)

املتجددة،األمن.

مياه) مجال  في  الفنية  املساعدة 

الشرب واملياه العادمة والبيئة.

والصرف) الشرب  مياه  هندسة 

مشا5يع) استخدام  وإعادة  الصحي 

مياه الصرف الصحي املعالجة.

القدا5ت في قطاع) التد5ي0 وبناء)

املياه والبيئة.

خبرة في آثا5 تغيير املناخ.

الهندسة واإلستشا5ات.

الصرف) مياه  وإدا5ة  معالجة 

الصحي والتربة امللوثة والنفايات.

مياه) إدا5ة  لتحسين  د5اسات 

الشرب في مرحلة أو أكثر من مراحل)

دائرتها.

للسلطة) للمساعدة  تعيينات 

املتعاقدة)))البرمجة،)وإدا5ة املشا5يع،)

التقنية) واملساعدة  واإلستشا5ات،)

في) واملساعدة  املتعاقدة،) للسلطة 

الحصول على شهادة املطابقة.

إدا5ة) (( مهام املساعدة في العمل)

وتسلسل) وتحديد  وتحليل  األشغال 

و5صد) العمل،) بهدف  دولة  املهام 

العمل)،)اإلمتثال الجودة،)استالم بما)

في ذلك 5فع التحفظات،)التحقق من)

الحسابات العامة النهائية للعمل.

مكت0 التصميم.

املالية) املعمالت  وعموما  ميع 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجا5ية 

أو) مباشر  بشكل  املتعلقة  العقا5ية 

من) أو  الشركة  بموضوع  مباشر  غير 

بما) مصالحها،) تحابي  أن  املحتمل 

مع) اشكاله  بجميع  التعاون  ذلك  في 

التي) الشركات  أو  املعامالت   ميع 

لديها كائن مماثل أو ملحق.

5أ2 املال):)52.222)د5هم مقسمة)

د5هم) (122 حصة من فئة) (522 إلى)

للحصة.

محمود حف�سي)522)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

املقر اإل تماعي):)زاوية بهت ووادي)

سبو،)8،)شقة)1)أكدال الرباط.

التسيير):)محمود حف�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) 5قم  بالرباط  التجا5ية 

التجا5ي)142863.
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PROMO OUSSAMA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
5أسمالها : 122222.22 د5هم
 N°674 EL : املقر اإل تماعي

WAFAA 2 KENITRA
تأسيس شركة

بتا5يخ) خاص  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2222 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
تحمل) وحيد  لشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
.PROMO OUSSAMA(:(التسمية

املوضوع):
)منعش عقا5ي.

 N°674 EL (: اإل تماعي) املقر 
.WAFAA 2 KENITRA

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس الكامل للشركة.

(: اإل تماعي) الرأسمال  
على) مقسومة  د5هم  (122222.22
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1222
التالي:) الشكل  على  موزعة  للحصة 

الواحدة موزعة على الشكل التالي):
السيدة زوهير احمد)122.222.22 

د5هم.
تعيين املسؤول):)عين السيد زهير)
احمد مسيرا للشركة ملدة غير محددة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (5 اإلبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ)

2222)تحت 5قم)74426.
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BLUE TUNA
SARL AU

تأسيس شركة
مقرها اإل تماعي : عمالة العرائش، 

منطقة امليناء
بتا5يخ) ( محضر) عقد  بمقت�سى 
مسجل بتما5ة في) (،2222 فبراير) (12
13)فبراير)2222،)قر5ت شركة ايال5ا)
تأسيس) املساهمة  شركة  هولدنغ،)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 122.222 5أسمالها) وحيد،) بشريك 

عمالة) اإل تماعي  مقرها  د5هم،)

مسيرتها) امليناء،) منطقة  العرائش،)

القانونية السيدة نو5ية واعليت.

تجميد) (: هو) ( اإل تماعي) هدفها 

تسيير) البا5د،) تخزين  األسماك،)

البا5د،) بالتخزين  املكلفة  الوحدات 

إنشاء)وحدات التبريد والتجميد.)

اإلستيراد والتصدير.

وخا5 ه) املغرب  داخل  التسوق 

ملواد الصيد.

القوا5ب واملعدات والتي لها عالقة)

بميدان الصيد والتبريد.

تم اإليداع القانوني لدى))املحكمة)

5قم) تحت  بالعرائش  التجا5ية 

2222/123)بتا5يخ)4)ما25)2222 .
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SAHARA PRO 2MT

SARL

سحرى برو2 امط

5أ2 املال : 522222.22 د5هم

املقر اإل تماعي : 12 زنقة 

الدا5البيضاء شقة 5قم 12 حسان 

الرباط

بمقت�سى  مع عام حر5 في الرباط)

برو2  سحرى  لشركة  الشركاء) قر5 

امط ش.م.م ما يلي):

تغيير املقر اإل تماعي للشركة من)

 12 زنقة الدا5البيضاء)شقة 5قم) (12

حسان الرباط إلى التجزئة كنزة عما5ة)

C3)الشقة 5قم)1)سعيد حجي سال.

القانون) من  (4 املادة) تعديل 

األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 ما25) (9 بتا5يخ)

.124745
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ELOCREA
ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة
 3 بمو 0 عقد عرفي مؤ5خ في) (.I

ذات) تأسيس شركة  (2219 ديسمبر)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):

.ELOCREA(:(التسمية

الهدف اإل تماعي):

الطباعة اإللكترونية.

املعدات املكتبية.

املعدات املعلوماتية.

و5اقة.

التجا5ة.

املقر اإل تماعي):)15)شا5ع األبطال)

5قم)4)أكدال الرباط.

املدة):)99)سنة من تا5يخ التأسيس.

الرأسمال):)حدد 5أسمال الشركة)

في)122.222)د5هم مقسمة إلى)1222 

د5هم) (122 من) إ تماعية  حصة 

للحصة اإل تماعية.

السيد ندوندو مبا�سي  غفي)342 

حصة إ تماعية.

كناناك0  وستين) ابال  السيدة 

332)حصة إ تماعية.

 332 كاالمباي) ندياديا  السيد 

حصة إ تماعية.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 

ندوندو مبا�سي  غفي وكيل للشركة)

مع  ميع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم   II

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالرباط)

نوفمبر) (22 بتا5يخ) (..... عدد) تحت 

2219)سجل تجا5ي 5قم)141595.
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EFEYIS CONSULTING
RC 137355

املنعقد) العرفي  العقد  بمقت�سى 

قر5 الشركاء) (2222 يناير) (13 بتا5يخ)

للشركة ما يلي):

تحويل املقر اإل تماعي).

اإل تماعي) املقر  بتحويل  تم 

للشركة إلى الطابق األول شقة 5قم)5 

عما5ة)94)زنقة نابولي املحيط الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (5 بتا5يخ) بالرباط  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)124719.
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2)بيل كونسولتين

5قم)127،)والد مطاع،)قطاع)1،تما5ة

الهاتف):)2666829687

الفاكس):)2537.62.61.91

 SOCIETE MADI

TECHNIQUE
شركة مادي تكنيك

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد

مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى  أوال 

تم) ( (،2222 فبراير) (26 بتا5يخ) بتما5ة،)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وذات املميزات املبينة فيما) الوحيد،)

يلي):

 SOCIETE MADI (: التسمية)

TECHNIQUE شركة مادي تكنيك.

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الغاية : الغاية من الشركة : سواء 

لنفسها أو باملساهمة، في املغرب أو 

خا5 ه :

أشغال السباكة واملسابح وتركي0 

املعدات الصحية.

 ميع األعمال املتعلقة بالتركي0 

والهواء  والتدفئة  والتكييف 

من  وغيرها  والكهرباء  املضغوط 

األنشطة املماثلة.

الحرا5ية  األلواح  وتركي0  تزويد 

الشمسية واملضخات الحرايرية.

وتكييف  التدفئة  أنظمة  صيانة 

واملعدات  املضغوط  والهواء  الهواء 

الكهربائية والصحية.
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أعمال التجهيز والبناء املختلفة.

شراء وبيع  ميع املواد واملعدات.

العمليات  كل  عامة،  وبصفة 

واملالية  والصناعية  التجا5ية 

بصفة  املرتبطة  واملنقولة  والعقا5ية 

بالغايات  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

شأنها  من  التي  أو  أعاله   املذكو5ة 

تنمية الشركة.

املقر اإل تماعي : أقيم مقر الشركة 

بتما5ة إقامة النخيلة عما5ة أ الشقة 
5قم 4 شا5ع حسن األول.

في99 سنة    مدتها  : حددت  املدة 

اعتبا5ا من تا5يخ تأسيسها النهائي.
تحديد  تم   : الشركة  5أسمال 
 122.222 مبلغ  في  الشركة  5أسمال 

د5هم، مقسم إلى 1.222 حصة بقيمة 

122 د5هم، الذي اكتت0 بالكامل من 

طرف السيد مادي املصطفى.

اإلدا5ة : تسيير الشركة من طرف 

وهو  محدودة  غير  ملدة  واحد  مسير 

السيدمادي املصطفى.

يناير  فاتح   : اإل تماعية  السنة 

وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

اإلعتمادات  بعد   : األ5باح 

يخصص  والشرعية،  القانونية 

قرا5ات  حس0  للشركاء  الرصيد 

الجمع العام، باستثناء املقدا5 الذي 

يقر5 هذا الجمع نقله من  ديد أو 

اعتماده لتأسيس احتياطات قانونية 

أو غير عادية.

: تم الحصول على السجل  ثانيا 
التجا5ي، من طرف السجل التجا5ي 

باملحكمة اإلبتدائية ، بتما5ة بتا5يخ 3 

ما25 2222 تحت 5قم 129675.

42 P 

CAFE JOUDIA ARABICA
SARL AU

تأسيس شركة
املؤ5خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

2222)تم تأسيس شركة) 2)ما25) ب)

 CAFE JOUDIA ARABICA SARL

AU)شركة ذات املسؤولية املحدودة)

تحمل الخصائص التالية):

 CAFE JOUDIA (: اإلسم)

.ARABICA
الجرف) زنقة  (5 اإل تماعي:) املقر 

قوا2 طريق القنيطرة سال.

الهدف اإل تماعي):)

بيع القهوة.

شراء)بيع وتسويق معدات القهوة.

استيراد وتصدير.

ب) يقد5  (: اإل تماعي) الرأسمال 

 1222 إلى) مقسمة  د5هم  (122222

موزعة) د5هم  (122 فئة) من  حصة 

كالتالي):

 1222 البوكد5اوي) 5شيد  السيد 

حصة.

5شيد) السيد  عين  (: اإلدا5ة)

البوكد5اوي كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بسال)) اإلستثما5ي  باملركز  القانوني 
5قم السجل التجا5ي)31323.
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SMI SMIP
شركة مساهمة

5أسمالها : 289.643.422.22 د5هم

املقر اإل تماعي : 17 شا5ع صومعة 

حسان الرباط

استقالة خبير املحاسبة
إستقالة املدير العام املنتدب

إستقالة املمثل الدائم الجديد 
للبنك اإلسالمي للتنمية
وفاة كات0 مجلس اإلدا5ة

-1)إن الجمع العام املنعقد بصفة)

 2219 نوفمبر) (27 بتا5يخ) استثنائية 

القانوني) امللف  تسوية  أ ل  من 

لدى كتابة مكت0 الضبط باملحكمة)

التجا5ية بالرباط.

قد عاين بعد اإلطالع على الوثائق)

القانونية للشركة.

السيد) املحاسبة  خبير  -استقالة 

عمر ميرنو.

املنتدب) العام  املدير  إستقالة 

السيد عادل خيام.

للبنك) الدائم  املمثل  إستقالة 
سيدي) السيد  للتنمية  اإلسالمي 

محمد ولد الطال0.
الجديد) الدائم  املمثل  تعيين 
للبنك اإلسالمي للتنمية السيد شهير)

بن حليمة.
-)وفاة كات0 مجلس اإلدا5ة السيد)

طاهر بن طاهر.
وبعدها شهد بأن مجلس اإلدا5ة)

يتكون من األعضاء)التاليين):
السيد 5حال بولكوط 5ئيس مدير)

عام.
 MARITA -شركة)
يمثلها) (IMMOBILIERE SARL AU

السيد 5حال بولكوط).
يمثله) للتنمية  اإلسالمي  -البنك 

السيد شهير بنحليمة.
-)السيد عبد الهادي بولكوط.

-)السيد طا5ق بولكوط.
لدى) (: القانوني) اإليداع  أنجز  (/2
التجا5ية) املحكمة  ضبط  كتابة 
2222)تحت) 13)يناير) بالرباط بتا5يخ)

5قم)123899.
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CAP ECO BIO 3000
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 5أسمالها : 122.222.22 د5هم
املقر اإل تماعي : مجمع 2288 
املنطقة الصناعية الساكنية 

القنيطرة
إستقالة املسير

-1)إن الجمع العام املنعقد بصفة)
 2217 ديسمبر) (18 بتا5خ) استثنائية 
القانوني) امللف  تسوية  أ ل  من 
لدى كتابة مكت0 الضبط باملحكمة)

التجا5ية بالقنيطرة.
قد عاين بعد اإلطالع على الوثائق)

القانونية للشركة):
-)إستقالة السيد عمر بن سليمان)
من منص0 مسير للشركة ابتداء)من)

7)ديسمبر)2217.
بولكوط) 5حال  السيد  تعيين  (-
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

Y822222)كمسير للشركة.

لدى) (: القانوني) اإليداع  أنجز  (/2
التجا5ية) املحكمة  ضبط  كتابة 
 2222 يناير) (14 بتا5يخ) بالقنيطرة 

تحت 5قم)177.
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MEILLEUR CONSEIL
SARL

AV. MLY ABDELLAH N°2 BIS 2eme ETAGE
TINGHIR OUARZAZATE

26.61.54.24.92
25.24.83.58.92

STE USINAT TALAZIT شركة
 SARL
ش.م.م

5قم291 حي الوفاء
توسيع النشاط التجا5ي للشركة 

تغيير مقر الشركة
بمو 0 املحضر الغير العادي) (1-
املنعقد بتنغير بتا5يخ)14)فبراير)2222 

قر5 شركاء)الشركة ما يلي):
توسيع النشاط التجا5ي للشركة):

إضافة ما يلي):
لحساب) البضائع  لنقل  مقاول 

الغير.
تغيير املقر الرئي�سي للشركة برقم)

291)حي الوفاء)تنغير.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم  (2-
بتنغير) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2222 فبراير) (21 بتا5يخ)

عدد)153/6825.
مقتطف لإليداع والنشر
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MEILLEUR CONSEIL
SARL

AV. MLY ABDELLAH N°2 BIS 2eme ETAGE
TINGHIR OUARZAZATE

26.61.54.24.92
25.24.83.58.92

 STE LET’S DO IT شركة
COMPANY

SARL
ش.م.م

مركز اكنيون تنغير

5فع 5أسمال الشركة
بمو 0 املحضر الغير العادي) (1-
املنعقد بتنغير في)23)يناير)2222)قر5)

شركاء)الشركة ما يلي):
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الشركة) 5أسمال  5فع 

إلى) د5هم  (122.222.22 من)

إلى) مقسم  د5هم  (1.222.222.22

د5هما) (122 بقيمة) حصة  (9.222

للواحد وبمساهمة نقدية من الشركاء)

 225.222.22  (4/1( بربع) املدفوعة 

د5هم لبنك القرض الفالحي.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم  (2-

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بو5زازات بتا5يخ)6)فبراير)2222)تحت)

5قم عدد)143/9465.
مقتطف لإليداع والنشر
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STE BEN DAOUD ALI

SARL AU

تأسيس شركة ش.ذ.م.م )ش.و)
5أسمالها : 2.222.222.22 د5هم

دوا5 غليل تغزوت تنغير

بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتا5يخ)

تم تأسيس شركة) (2222 فبراير) (24

ذات الخصائص التالية):

-1)التسمية):)شركة بن داود علي)

 STE BEN DAOUD((ش.ذ.م.م))ش.و

.ALI SARL AU

-2 مقرها اإل تماعي : دوا5 غليل 

تغزوت تنغير.

-4 نشاطها : 

البناء واألشغال املختلفة.

لحساب  البضائع  لنقل  مقاول 

الغير.

كراء  اآلآلت واملعدات.

من  تسير  الشركة   : التسيير   5-

طرف السيد ابابا علي.

من  الشركة:  5أسمال   9-

إلى  مقسم  د5هم   2.222.222.22

د5هم   122 بقيمة  حصة   22.222

املدفوعة  نقدية  وبمساهمة  للواحد 

د5هم   522.222.22  (4/1( بربع 

للبنك الشعبي.

-6 املدة : 99 سنة تبتدئ من يوم 
تسجيلها بالسجل التجا5ي.

-7 تم اإليداع القانوني):)باملحكمة)
ما25) (6 بتا5يخ) بتنغير  اإلبتدائية 

2222)تحت عدد)183/533.
من أ ل الخالصة والبيان
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شركة فست مديك
ش م م

5أسمال : 122.222 د5هم
شا5ع لحاج عامر تجزئة 5 5قم 9 

حي اإلدا5ي تنغير
تأسيس الشركة

بمقت�سى عقدعرفي بتنغير بتا5يخ)
شركة) تأسيس  تم  (2222 يناير) (28

ذات الخصائص التالية):
التسمية):)شركة فست مديك ش)

.STE FAST MEDIC SARL(م م
لحاج) شا5ع  (: اال تماعي) مقرها 
اإلدا5ي) حي  (9 5قم) (5 تجزئة) عامر 

تنغير.
نشاطها):

مهنة شبه طبية.
املفاوض.

:)الشركة تسير من طرف) التسيير)
السيد الزياني اد5يس.

في) 5أسمالها  حدد  (: الرأسمال)
 1222 إلى) مقسم  د5هم  (122.222

حصة بقيمة)122)د5هم للواحد.
يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجا5ي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (7 بتا5يخ) بتنغير  االبتدائية 

2222)تحت 5قم)469/129.
من أ ل الخالصة والبيان
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STE VOYAGE TIMIZART
SARL

5اسمالها : 122.222 د5هم
تجزئة املجد 1 5قم 821 تنغير

بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتا5يخ)
تم تأسيس شركة) (،2222 فبراير) (12

ذات الخصائص التالية):

تميز5) فوايج  شركة  (: التسمية)

 STE VOYAGE TIMIZART ش م م)

.SARL

مقرها اال تماعي):)تجزئة املجد)1 
5قم)821)تنغير.

نشاطها):

نقل املسافرين.

:)الشركة تسير من طرف) التسيير)

السيد الكفيف احماد.

في) 5أسمالها  حدد  (: الرأسمال)

 1222 إلى) مقسم  د5هم  (122.222

حصة بقيمة)122)د5هم للواحد.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجا5ي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (2 بتا5يخ) بتنغير  االبتدائية 

2222)تحت 5قم)172/521.
من أ ل الخالصة والبيان
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STE ITRANE PROJET
SARL

5أسمالها : 1.222.222 د5هم

دوا5 اكيس اكنيون تنغير

تأسيس الشركة
بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتا5يخ)

شركة) تأسيس  تم  (2222 يناير) (32

ذات الخصائص التالية):

بروجي) اثران  شركة  (:  التسمية)

 STE ITRANE PROJET م) م  ش 

.SARL

اكيس) دوا5  (: اال تماعي) مقرها 

اكنيون تنغير.

نشاطها):

البناء)واألشغال املختلفة.

أنابي0) االتصال،) طرق  صيانة 

املياه والصرف الصحي.

حفا5ة اآلبا5.

:)الشركة تسير من طرف) التسيير)

حباب) أو  عمر  الشعباني  السيد 

يوسف.

في) 5أسمالها  حدد  (: الرأسمال)

1.222.222)د5هم مقسم إلى)12.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للواحد.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجا5ي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتا5يخ) بتنغير  االبتدائية 

2222،)تحت 5قم)471/122.
من أ ل الخالصة والبيان
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STE GUVENLIK TRAV
SARL

دوا5 اميضر تنغير

تأسيس الشركة
بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتا5يخ)

تم تأسيس شركة) (،2222 فبراير) (22

ذات الخصائص التالية):

شركة كفونليك تراف) (: التسمية)

ش م م.

اميضر) دوا5  (: اال تماعي) مقرها 

تنغير.

واألشغال) البناء) (: نشاطها)

املختلفة.

بائع مواد البناء.

أنابي0) االتصال،) طرق  صيانة 

املياه والصرف الصحي.

:)الشركة تسير من طرف) التسيير)

السيدة عال مليكة.

في) 5أسمالها  حدد  (: الرأسمال)

حصة) (1222 إلى) مقسم  (122.222

بقيمة)122)د5هم للواحد.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجا5ي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (2 بتا5يخ) بتنغير  االبتدائية 

2222)تحت 5قم)523/171.
من أ ل الخالصة والبيان
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STE AIDAN
SARL

5اسمالها : 522.222 د5هم

االستثنائي) العام  الجمع  قر5 

للشركة،)واملنعقد بتا5يخ)27)ديسمبر)

2219)التغييرات التالية):
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إحالة حصص السيد خالد براغ)
سهم إلى السيدة نادية) (322 البالغة)

براغ.
إحالة حصص السيد عثمان براغ)
سهم إلى السيدة نادية) (752 البالغة)

براغ.
سعيدة) السيد  حصص  إحالة 
السيدة) إلى  سهم  (752 البالغة) براغ 

نادية براغ.
الساخي) السيدة  حصص  إحالة 
فاطمة البالغة)752)سهم إلى السيدة)

نادية براغ.
5فع 5أسمال الشركة من)522.222 

إلى)1.522.222)د5هم.
 32 من) اال تماعي  املقر  تحويل 
ساحة أبو بكر الصديق شقة 5قم)77 
الرباط أكدال الرباط إلى بلوك)6)5قم)
43)مكر5 اليوسفية الشرقية الرباط.
(: كالتالي) الشركة  نشاط  تغيير 
أعمال مختلفة،) ميع املهن،)الطرق،)

الصرف الصحي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 
ما25) (5 بتا5يخ) للرباط  التجا5ية 

2222،)تحت 5قم)1559.
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األستاذة نادية بركة
موثقة

شركة البشرى برومو
شركة ذات مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد
5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : تما5ة دوا5 لواللدة 
شا5ع طا5ق بن زياد بلوك 8، بوتيك 

5قم 8
السجل التجا5ي 5قم 129287

نقل مقر الشركة
الجمع) من  قرا5  صدو5  عق0 
العام االستثنائي بتا5يخ)28)أغسطس)
من) الشركة  مقر  نقل  تقر5  (،2219
مد5يد،) زنقة  املحيط،) حي  الرباط 
إلى تما5ة دوا5) (،5 6)شقة) عما5ة 5قم)
بلوك) زياد،) بن  لواللدة شا5ع طا5ق 
 28 من) ابتداء) (،8 5قم) بوتيك  (،8

أغسطس)2219.

النظام) تعديل  تم  عليه  وبناء)

األسا�سي على النحو التالي):

الكائن) (: السابق) اال تماعي  املقر 

مد5يد) زنقة  املحيط  حي  بالرباط 

عما5ة 5قم)6)شقة)5.

الكائن) (: الجديد) اال تماعي  املقر 

بن) لواللدة شا5ع طا5ق  دوا5  بتما5ة 

زياد بلوك)8)بوتيك 5قم)8.

بالقانون) املرتبط  التحديث 

االسا�سي يخص البند 5قم)4.

في) القانوني  اإليداع  إ راء) تم 

(،2222 يناير) (9 محكمة تما5ة بتا5يخ)

تحت 5قم)2965.
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STE KISWA FRERES

SARL

تأسيس شركة
العام) للجمع  العرفي  للعقد  تبعا 

التأسي�سي بتا5يخ)26)فبراير)2222)تم)

املميزات) ذات  الشركة  قوانين  وضع 

التالية):

 STE KISWA FRERES (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املختلفة) االشغال  (: املوضوع)

التصدير واالستيراد منعش عقا5ي.

تجزئة املنظر) (23 (: املقر الرئي�سي)

الجميع الخميسات.

الرأسمال):)حدد في)12.222)د5هم)

 122 122)حصة من فئة) مقسم إلى)

د5هم للواحد):

:)التسيير من طرف السيد) اإلدا5ة)

زكرياء)متوكل.

اإليداع) تم  (: القانوين) اإليداع 

بالخميسات) االبتدائية  باملحكمة 

تحت 5قم)112)في)9)ما25)2222.

55 P

AWLAD AL OMRAN
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
5أسمالها : 12.222 د5هم

املقر اال تماعي : 5قم 1177، تجزئة 

أوالد زعير عين العودة، تما5ة

قفل التصفية
العام) الجمع  محضر  إثر  على 

االستثنائي املنعقد بتا5يخ)19)سبتمبر)

2219)بمكنا2،)تقر5 ما يلي):

للشركة) اإلدا5ية  التصفية  قفل 

وحذفها من السجل التجا5ي.

اعطا5) السيدة  املصفية  تبرئة 

.AD128214(ميلة 

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتما5ة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (13 بتا5يخ)

.3153

56 P

MONTE CARREAUX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها : 122.222.22 د5هم

تأسيس شركة
-1)بمقت�سى عقد عرفي بتا5يخ)18 

فبراير)2222)بتما5ة تم تأسيس شركة)

بالصفات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية):

إسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.MONTE CARREAUX SARL

بوا25،  تجزئة   : اإل تماعي  املقر 

عما5ة 21 شقة 5قم 4 الطابق الثاني 

تما5ة.

الهدف : 

بيع معدات البناء.

أشغال البناء وأشغال متعددة.

تجا5ىة عامة.
بمبلغ  حدد   : الشركة  مال  5أ2 

122.222 د5هم مقسمة على 1222 

حصة، قيمة الحصة الواحدة 122 

د5هم، يمتلكها :

السيد يونس زمخوخ بقيمة 252 
حصة.

السيد اد5يس ما5كي بقيمة 252 
حصة.

السيد عبد االله الضاوي بقيمة 
252 حصة.

السيدة بشرى مركوم بقيمة 252 
حصة.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابتداء من تا5يخ تسجيلها في 

السجل التجا5ي.
التسيير : يسير الشركة :

السيد اد5يس ما5كي.
السيدة بشرى مركوم.

بالسجل  الشركة  سجلت   2-
التجا5ي للمحكمة اإلبتدائية بتما5ة 

تحت 5قم 129699.
57 P

 STE. EVENEMENTS
VOLAILLES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
برأسمال : 122.222.22 د5هم

عما5ة 342 مكت0 5قم 4 مكر5 ممر 
النخيل شا5ع محمد 5 الرباط

املؤ5خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
 2222 فبراير) (2 بتا5يخ) بالرباط 
 2 بتا5يخ) (888 5قم) تحت  املسجل 
2222)تم تأسيس شركة ذات) فبراير)

املسؤولية املحدودة.
الهدف اإل تماعي):)

تصميم) تسويق الد اج الطازج،)
اإل تماعات) وتنظيم  ميع  وإنتاج 

املهنية.
واملؤتمرات) والندوات  واألحداث 

واإلحتفاالت.
اإلستقبال) حفالت  وإعداد 

والحفالت.
 STE. EVENEMENT (: التسمية)

.VOLAILLES SARL
 4 مكت0 5قم) (342 عما5ة) (: املقر)
 5 محمد) شا5ع  النخيل  ممر  مكر5 

الرباط.
املدة):)99)سنة.
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الرأسمال):)122.222.22)د5هم.

التسيير):)محمد حسون.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

ما25) (4 بتا5يخ) (143571 تحت 5قم)

.2222

58 P

M & M ALU
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

العنوان : 46 شا5ع عقبة الطابق 2 

أكال الرباط

بمقت�سى عقد عرفي تمت مداولته)

تم تأسيس) (2222 فبراير) (22 بتا5يخ)

شركة).

.M(&(M(ALU(SARL(AU(:(اإلسم

املوضوع):)

الحديد) األملنيوم،) تجا5ة 

والبالستيك.

اإلستيراد والتصدير.

أشغال مختلفة،)أشغال البناء.
5أ2 املال):)12222.22)د5هم.

التسيير):)السيدة فاطمة مامة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجا5ية بالرباط سجل تجا5ي عدد)

.143413

59 P

 TRELLEBORG BOOTS

MOROCCO
S.A.R.L

 AU(CAPIATAL(DE : 3.000.000

D’EUROS

 SIEGE(SOCIAL : LOTS 1.97

 1.98 ATLANTIC(FREE(ZONE

KENITRA

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)

القوانين) أنجزت  (2222 يناير) (28

الخصائص) ذات  لشركة  األساسية 

التالية):

 TRELLEBORG (: التسمية)

.BOOTS MOROCCO S.A.R.L

ذات) شركة  (: الشركة) نوع 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):

وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء)

وتسويق) وتصنيع  ود5اسة  وتمثيل 

اللدائن)  ميع املكونات على أسا2 

الحرا5ية ومشتقات الصناعية بشكل)

عام.

 LOTS 1.97 (: اإل تماعي) املقر 

 1.98 ATLANTIC( FREE( ZONE

.KENITRA

الشركة  مدة  تحديد  تم   : املدة 

في  تسجيلها  تا5يخ  من  سنة   99 في 

السجل التجا5ي.

الرأسمال : 5أ2 املال يبلغ 5أسمال 

مقسمة  يو5و،   3.222.222 الشركة 

إلى 322.222 حصة بقيمة 12 يو5و، 

إصدا5ه  تم  بالكامل،  بها  مكتت0 

تخصيصه  وتم   ،(4/1( 5بع  حتى 

للمساهمين بنسبة مساهماتهم على 

النحوالتالي :

.TRELLEBORG HOLDING AB

299.999 حصة.

TRELLEBORG.AB)حصة واحدة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

والسيد) (THOMAS LEBLOIS

مسسرين) (DIDIER BURGER

للشركة لفترة غير محددة.

سجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

 2222 3)ما25) القنيطرة التجا5ي في)

تحت الرقم)54449.

60 P

GSK CREATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اإل تماعي : تجزئة النسيم 

5قم 42 الطابق 3 عما5ة ب 

الدا5البيضاء 

2.ت 396431

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5) لقد  (2222 فبراير) (19  بتا5يخ)

ما يلي):

الفسخ) على  املصادقة  تمت  (- (1

من) ابتداء) للشركة  ألوانه  السابق 

تا5يخه.

تعيين السيدة غازي سنو�سي) (- (2

كاميليا مصفية للشركة.

الشركة) مقر  تحديد  (- (3

بالدا5البيضاء)تجزئة النسيم 5قم)42 

الطابق)3)عما5ة ب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (3 يوم) بالبيضاء) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)732962.
)بيان مختصر

61 P

أ 0 ريزو 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس
 14 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالدا5البيضاء)تم وضع) (2222 فبراير)

ذات) للشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودىة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية):

التسمية):))أ4)5يزو).

الغرض اإل تماعي):)

املنتجات) وتوزيع  التجا5ة 

الكهربائية والصناعية.

زنقة) (،151 (: اإل تماعي) املقر 

الطابق الثاني الجهة) أسامة بن زيد،)

اليسرى ج املا5يف الدا5اليبضاء.

تا5يخ) من  ابتداء) 99سنة  (: املدة)

التسجيل بالسجل التجا5ي.

السنة اإل تماعية:)من فاتح يناير)

إلى))غاية)31)ديسمبر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد مومو محمد ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 يتا5يخ) بالدا5البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)731929.

تسجيل) تم  (: التجا5ي) السجل 

التجا5ي) بالسجل  الشركة 

بالدا5البيضاء)تحت 5قم)457863.
من أ ل النسخة واإلشا5ة

62 P 

WORK MINES
SARL AU

بتا5يخ) املؤ5خ  املحضر  بمو 0 

قر5 الجمع العام) (2219 ديسمبر) (12

 WORK شركة) لشركاء) اإلستثنائي 

مسؤولية) ذات  شركة  (MINES

5أسمالها) وحيد  بشريك  محدودة 

122.222.22)5هم الكائنة برقم)172 

امل)4)ح.ي.م الرباط اتخاذ القرا5ات)

التالية بالترا�سي واإل ماع.

للشركة) اإل تماعي  املقر  تحويل 

4)ح.ي.م الرباط إلى) امل) ( (172 من) (:

الطابق) (1 العنوان اآلتي عما5ة 5قم)

مجموعة االمانة حي) (8 الثالث شقة)

املسيرة)1)تما5ة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

يناير) (32 بتا5يخ) بالرباط  التجا5ية 

2222)تحت 5ثقم)124192.

63 P

 STE. GROUP RADOUANE

NETTOYAGE SERVICE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتا5يخ)

القانون) وضع  تم  (2222 فبراير) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
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 GROUP ( (: التسمية))اإل تماعية)
 RADOUANE NETTOYAGE

. SERVICE
الهدف اإل تماعي):)

مقاول في التنظيف والبستنة.
مكر5،) (23 5قم) (: املقر اإل تماعي)
الرشاد،) حي  (، محمد) سيدي  شا5ع 

القرية سال.
)املدة اإل تماعية:)99سنة).

حدد) (: اإل تماعي) الرأسمال 
5أسمال الشركة في مبلغ)122.222.22 
د5هم موزع على)1222)حصة من فئة)

122)د5هم للحصة وزعت كما يلي):
 1222 5ضوان) الفقير  السيد 

حصة.
:)تم تعيين السيد الفقير) التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  5ضوان 

محدودة.
تم التسجيل في السجل التجا5ي)
باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

اإلبتدائية بسال تحت 5قم)31299.
64 P

 CLINIQUE D’ONCOLOGIE
16 NOVEMBRE SA

الزيادة في 5أسمال الشركة
22)يناير) وفقا للمحضر املؤ5خ في)
ملساهمي) العام  الجمع  قر5  (،2222
 clinique d’Oncologie 16 شركة)
5أسمالها) املقد5  ش.م  ( (novembre
مقرها) والكائن  د5هم  (461.422 بـ)
سينا) ابن  شا5ع  أكدال،) (- بالرباط)
شقة) الثاني  الطابق  (79 عما5ة)
التجا5ي) بالسجل  واملسجلة  5قم6،)
(،127.915 5قم) تحت  بالرباط 
بمبلغ) الشركة  5أسمال  في  الزيادة 
من) ينتقل  لكي  د5هم  (14.538.622
 15.222.222 إلى) د5هم  (461.422
فئة) سهم  (145.386 بخلق) د5هم 
122)د5هم))للسهم الواحد عن طريق)
5أسمال) في  ( اإلصدا5) قسط  إدماج 
سهم) (145.386 سيخضع) الشركة 
القانونية،) األحكام  لجميع   ديد 
وسيتم تخصيصها مجانا للمساهمين)
ونتيجة ملا سبق،)تم تعديل الفصل)6 

من النظام األسا�سي.

الفصل)6):)الرأسمال اال تماعي):

الشركة) 5أسمال  يبلغ 

إلى) مقسمة  د5هم  (15.222.222

 122 اسمية) بقيمة  سهم  (152.222

د5هم))للسهم الواحد مرقمة من)221 

إلى)152.222)ومحر5 بالكامل.

وفقا ملحضر يوم)28)فبراير)2222،)

تغيير) للشركة  اإلدا5ة  مجلس  قر5 

طريقة إقامة الشركة من خالل عقد)

اإليجا5 يحدد املقر اال تماعي للشركة)

الطابق) (79 في شا5ع ابن سينا عما5ة)

الثاني شقة 5قم)6)الرباط أكدال.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 ما25) (3 يوم)

.124.681
لإلشا5ة والنشر

املسير):)السيد البشو�سي منير

65 P

RASS AL KHYMA TOUR
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتا5يخ)5)ما25)

2222،)تم))وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):

 RASS AL KHYMA (: التسمية)

.TOUR

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع):)

إنشاء،)تشغيل وإدا5ة الفنادق.

وتشغيل  ميع) إدا5ة  إنشاء،)

أنواع الفنادق واملوتيالت واملجمعات)

ومراكز) والبنغالت  السياحية 

العطالت والترفيه)...)الخ.

املقر الرئي�سي):)تجزئة الخير،)شا5ع)
السما5ة،)5قم)25)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 

بالكامل) وتملكها  د5هم  (122 فئة)

السيد املحجوب حما.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدا5ة)

املحجوب حما.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

5قم) تحت  (2222 ما25) (6 بتا5يخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2222/643

5قم) التحليلي  الرقم  تحت  التجا5ي 

.31245

66 P

DIGALIM PESCA
تأسيس شركة 

تبعا للعقد العرفي بتا5يخ)4)ما25)

تم وضع قوانين الشركة ذات) (2222

املميزات التالية):

.DIGALIM PESCA(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خا5 ه):

السمك،) ميع) وشراء) بيع 

األنشطة املتعلقة بالصيد و األبحر.

املسيرة) تجزئة  (: الرئي�سي) املقر 

باملر�سى) الثالث  الشطر  الخضراء)

تحت 5قم)264C)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 

فئة)122)د5هم للواحدة في ملك لكبير)

الديك.

السيد) تسيير من طرف  (: اإلدا5ة)

لكبير الديك.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

5قم) تحت  (2222 ما25) (5 بتا5يخ)

5قم) تجا5ي  سجل  (2222/631

31225

67 P

STE MEDEUNA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضع) تم  (2222 ما25) (4 بتا5يخ)

قانون منظم))لشركة ذات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية):

التسمية):)STE MEDEUNA)ذات)

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

بيع) وخدمات  أشغال  الهدف 

االستيراد) تجا5ة عامة،) البناء،) مواد 

أشغال) البناء) أشغال  والتصدير،)

عامة،)حفر وتجهيز اآلبا5.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 

موزعة) للواحدة  د5هم  (122 فئة)

كاآلتي):

 1222 (: السيد بلوز عبد الخالق)

حصة.

املقر اال تماعي):)حي أوالد تد5ا5ين)

5قم)56)العيون.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدا5ة)

بلوز عبد الخالق ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

5قم) تحت  (2222 ما25) (5 بتا5يخ)

.31219

68 P

 DERICHEBOURG SIDI

ALLAL EL BAHRAOUI SA
 Société anonyme au capital de

1.000.000 dhs

 Siège(social : 3, quartier(Al

 moustakbal-Sidi(Allal(El

Bahraoui

RC : 28605

تغيير التسمية

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 

باملقر اال تماعي) (2219 نوفمبر) (4 في)

للشركة بسيدي عالل البحراي،)قر5)

ما يلي):

الشركة) اسم  تغيير 

 DERICHEBOURG SIDI ALLAL

أصبح) الذي  (EL BAHRAOUI SA

 ARMA SIDI ALLAL EL اآلن)

.BAHRAOUI
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من) (2 املادة) تعديل  في  الشروع 

النظام األسا�سي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

االبتدائية با لخميسات تحت 5قم)24 

بتا5يخ)21)يناير)2222.

69 P

شركة موناكو اكسشنج
شركة ذات املسؤولية املحدودة
5أسمالها : 2.222.222 د5هم

املقر اال تماعي : الحسيمة، املرك0 

التجا5ي، حي 2 5قم 4، بني بوعياش

السجل التجا5ي 5قم : 2265

الرفع من قيمة 5أسمال الشركة من 
2.222.222 د5هم إلى 4.222.222 

د5هم
فتح وكالة تابعة للشركة بطنجة

تعيين مسير الوكالة
تغيير النظام األسا�سي للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

غير العادي للشركاء)بتا5يخ)27)فبراير)

اكسشنج«) »موناكو  لشركة) (2222

تقر5 ما يلي):

الرفع من قيمة 5أسمال الشركة)

من)2.222.222)د5هم إلى)4.222.222 

د5هم وذلك بزيادة)2.222.222)د5هم)

تم) حصص  ديدة  وخلق  نقدا،)

اكتتابها وتحريرها كاملة نقدا.

فتح وكالة تابعة للشركة بطنجة،)

الطابق السفلي،)عما5ة)R1A،)املرك0)

.I LOT I(السكني،)طنجة سيتي سنتر

تعيين السيد عبد العزيز بنتهامي،)

 R313524 5قم) ل.ب.ت.و  الحامل 

مسير الوكالة بطنجة.

األسا�سي) النظام  بنود  تغيير 

بهذه) عالقة  لها  التي  للشركة 

 2.95 5قم) لقانون  )طبقا  التغييرات)

لظهير)13)فبراير)1997).

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بالحسيمة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

 42 تحت 5قم) (2222 ما25) (9 بتا5يخ)

و5قم السجل التجا5ي)2265.
للخالصة والنشر

70 P

شركة ت د ب ملياني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي : عين تاو دات، 

حي الفتح، قيسا5ية الهوا5ي، 5قم 11

السجل التجا5ي 5قم 47237

تصفية
بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

11)يونيو)2219)تم عقد الجمع العام)

ملياني«) ب  د  »ت  شركة) لتصفية 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
5أسمالها اال تماعي)122.222)د5هم،)

حي) تاو دات،) عين  اال تماعي  املقر 
 11 5قم) الهوا5ي،) قيسا5ية  الفتح،)

حيث تقر5 ما يلي):

إغالق الشركة في طو5 التصفية)

من طرف املصفيان للشركة):)السيد)

الحامل) امللياني،) مبروك  شريف 

والسيد) (D465561 5قم) ل.ب.ت.و 

أحمد ا5كيك،)الحامل ل ب ت و 5قم)

.D494872

منح اإلبراء)للمصفيان لتسييرهما.

الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بمكنا2 بتا5يخ)4)ما25)2222 

تحت 5قم)391.
للخالصة والنشر

71 P

 NORVEGIENNE

 MAROCAINE DE

COMMERCE
SARL AU

5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي : الرباط 41، إقامة 

الريف، شقة 8، زنقة الكويت، 

املحيط

الحل املسبق لشركة
بتا5يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

بالرباط) واملسجل  (2214 يونيو) (32

الجمع) خالل  الشركة  شركاء) قر5 

التا5يخ) بنفس  االستثنائي  العام 

أعاله،)ما يلي):

لشركة) املسبق  الحل  (- (1
 NORVEGIENNE MAROCAINE
DE COMMERCE SARL AU)ابتداء)

من تا5يخ)14)يونيو)2214.
بابا) سعيد  السيد  تعيين  (- (2
اال تماعي) باملقر  للشركة،) كمصفي 
(،41 الرباط) (: الكائن بالعنوان التالي)
إقامة الريف،)شقة)8،)زنقة الكويت،)

املحيط.
3)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
التجا5ية بالرباط لدى كتابة الضبط)
تحت) (2216 أغسطس) (32  بتا5يخ)

5قم)88222.
للخالصة والبيان

72 P

MEZIASAID
تأسيس شركة

بمو 0 عقد عرفي مؤ5خ في) (- (I
تأسيس شركة ذات) (2222 يناير) (13
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):
.MEZIASAID(:(التسمية

الهدف اال تماعي):)نقل البضائع.
 1 النهضة) حي  (: اال تماعي)  املقر 

5قم)81،)تيفلت.
الرأسمال):)حدد 5أسمال الشركة)

في)122.222)د5هم.
السيد) عين  (: الشركة) تسيير 
سعيد مزيان مسير للشركة مع  ميع)

الصالحيات.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
الضبط))باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تحت السجل التجا5ي 5قم)323.
للنسخ والبيان

الوكيل

73 P

FATAR TOUR
تأسيس شركة

بمو 0 عقد عرفي مؤ5خ في) (- (I
تأسيس شركة ذات) (2222 يناير) (29
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):
.FATAR TOUR(:(التسمية

نقل) (: اال تماعي) الهدف 

األشخاص لحساب الغير.

حي) (6217 5قم) (: املقر اال تماعي)

الرشاد،)مجموعة)6،)تيفلت.

الرأسمال):)حدد 5أسمال الشركة)

في)122.222)د5هم.

السيدة) عينت  (: الشركة) تسيير 

فطا5 فاطمة مسيرة للشركة مع  ميع)

الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

الضبط))باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تحت 5قم)39)بتا5يخ)5)ما25)2222.
للنسخ والبيان

الوكيل

74 P

 HOLDING YDA

 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)

قد تأسست شركة) (2222 فبراير) (22

والتي تحمل الخصائص التالية):

.HOLDING YDA(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف اال تماعي):)

البناء)واألشغال العامة)؛

يعمل على  ميع صفقات البناء)؛

و ميع معدات ومواد) بيع وشراء)

البناء)؛

بقطاع) املتعلقة  الخدمات  توفير 

البناء.

5أسمال الشركة):)122.222)د5هم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

 2 5قم) محل  (: اال تماعي) املقر 

عما5ة)6SCE)زنقة  ده،)الرباط.

التسيير) مهمة  أنيطت  (: التسيير)

إلى السيد سليمان الهبيل لفترة غير)

محدودة.
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اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) التجا5ي  بالسجل  القانوني 

املحكمة التجا5ية بالرباط.

5قم السجل التجا5ي):)143661.

75 P

STE J.E.L.N.A TRAVAUX

 SARL

تحت عقد مؤ5خ في)7)فبراير)2222 

ذات) لشركة  القوانين  حر5ت 

الخصائص التالية):

 STE J.E.L.N.A (: التسمية)

.TRAVAUX

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اال تماعي):)أعمال مختلفة)

ونقل البضائع لحساب الغير.

الحرية،) إقامة  (: اال تماعي) املقر 

الجديد،) الحي  (5 شقة) (3 الطابق)

سيدي قاسم.

5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)

كلها على الشكل التالي):

الجلولي نو5 الدين)522)حصة من)

فئة)122)د5هم لكل حصة)؛

حصة) (522 املالك) عبد  الجلولي 

من فئة)122)د5هم لكل حصة.

نو5) الجلولي  للسيد  (: التسيير)

الدين.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

بسيدي) االبتدائية  املحكمة  لدى 

قاسم تحت 5قم)28371.

76 P

CAFE AIN HAMERA

 SARL AU

ما25) (12 في) مؤ5خ  عقد  تحت 

حر5ت القوانين لشركة ذات) (2219

الخصائص التالية):

.CAFE AIN HAMERA(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

مقهى وممول) (: الهدف اال تماعي)

حفالت.

سيدي) بطريق  (: اال تماعي) املقر 

سيدي) (،86 5قم) العربي،) الحاج 

قاسم.

5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)

كلها على الشكل التالي):

حصة من) (1222 بن الغالي مراد)

فئة)122)د5هم لكل حصة.

التسيير):)للسيد بن الغالي مراد.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

بسيدي) االبتدائية  املحكمة  لدى 

قاسم تحت 5قم)28155.

77 P

J.A.P

SARL

5أسمال شركة : 82.222 د5هم

21، شا5ع بين الويدان، شقة 6، 

أكدال، الرباط

حل شركة
العام) الجمع  بمقت�سى  قر5 

االستثنائي املنعقد)22)ديسمبر)2219 

.J.A.P SARL(بمقر شركة

حل شركة.

تعيين مصفي للشركة

شا5ع) (21 تحديد مكان التصفية)

بين الويدان شقة)6،)أكدال،)الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ديسمبر) (22 التجا5ية بالرباط بتا5يخ)

2219)تحت 5قم)124221.

78 P

MANAFID CONSULTING
منافد كونسلتنغ

أبواب سال، 5قم 169، شقة 5قم 7، 

سال

2435666226/2592258237
نقل املقر اال تماعي

فاتح) ليوم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

العام) الجمع  قر5  (2222 يناير)

املصادقة) تمت  للشركة  االستثنائي 

على ما يلي):

نقل املقر اال تماعي للشركة من)

عما5ة) (7 شقة) سال،) أبواب  تجزئة 

 2 شقة) سال إلى تجزئة أنيسة،) (169

عما5ة)8،)حي اإلنبعاث،)سال.

القانون) من  الرابع  البند  تعديل 

األسا�سي للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ي للمحكمة التجا5ية بسال بتا5يخ)

3)ما25)2222)تحت 5قم)34338.

79 P

STE SENMA CAR TOURS
SARL

شركة محدودة املسؤولية

5أسمالها : 122.222 د5هما

سجل تجا5ي 129445 تما5ة

تأسيس
تمت) (2222 يناير) (16 بتا5يخ)

لشركة) األسا�سي  النظام  صياغة 

 SENMA CAR TOURS SARL

شركة محدودة املسؤولية،)5أسمالها)

اال تماعي) مقرها  د5هما،) (122.222

43)تجزئة النهضة)2)تما5ة.

بدون) السيا5ات  كراء) (: املوضوع)

سائق.

الشركاء):

1)-)السيد أسان ديوب،)سينيغالي)

سبتمبر) (4 بتا5يخ) مزداد  الجنسية،)

5قم) اإلقامة  لبطاقة  حامل  (1984

D224255S)ب)342)حصة)؛

باسكال) باتيست  السيد  (- (2

ماسادن،)سينيغالي الجنسية،)مزداد)

بتا5يخ)11)أبريل)1982)حامل لبطاقة)

 332 ب) (A259117J 5قم) اإلقامة 

حصة)؛

دياداما،) سيديا  السيد  (- (3

بتا5يخ) مزداد  الجنسية،) سينيغالي 

لبطاقة) حامل  (،1978 سبتمبر) فتح 

 332 ب) (A261234W 5قم) اإلقامة 

حصة.

فوض تسيير الشركة للسيد):

سينيغالي) ديوب  أسان  السيد 

سبتمبر) (4 بتا5يخ) مزداد  الجنسية،)

5قم) اإلقامة  لبطاقة  حامل  (1984

.D224255S

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجا5ي 

بتما5ة تحت 5قم)129445.

80 P

FESTIVAL DE CHURROS
شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها : 122.222 د5هم

السجل التجا5ي : 143629

تأسيس شركة
بتا5يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

2222)بالرباط تم تأسيس) 22)فبراير)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

باملميزات التالية):

االسم):)»فستيفال دي شو5و2«.

الهدف اال تماعي):

مقهى شوكوالتري)؛

مقهى مثلجات)؛

ممون حفالت))األحداث املتنوعة).

عند سيماتيك،) (: املقر اال تماعي)

(،7 مكت0) (،1 عما5ة) املنصو5،) ديا5 

يعقوب املنصو5،) الطريق الساحلي،)

الرباط.
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الرأسمال والحصص):)حدد 5أسمال)

الشركة في)122.222)د5هم مقسم على)

1222)حصة قيمة كل واحدة منها)122 

د5هم وموزعة كما يلي):

السيد امحمد معا�سي)252)حصة)

 252 معا�سي) مصطفى  السيد 

حصة)؛

السيد يوسف معا�سي)252)حصة)؛

والسيد يونس معا�سي)252)حصة.

التسيير):)السيد امحمد معا�سي.

السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

باملحكمة التجا5ية بالرباط تحت 5قم)

88174)بتا5يخ)5)ما25)2222.
للخالصة والبيان

81 P

 ARDAGH METAL

PACKAGING MOROCCO
Société(Anonyme(Simplifiée

Au(capital(de 137.358.100 dhs

 Siège(social : 284 Boulevard

Zerktouni, Casablanca

R.C 96599

تغيير اسم الشركة
اال تماع) محضر  ملحضر  وفقا 

ديسمبر) (4 بتا5يخ) العادي  العام غير 

2219،)تقر5 ما يلي):

اسم الشركة في) (: (3 تعديل املادة)

النظام األسا�سي للشركة بحيث يتم)

 Trivium تسميتها من اآلن فصاعدا)

.Packaging Morocco SAS
طرق التشاو5) (14.2 تعديل املادة)

األسا�سي) النظام  في  الشركاء) مع 

للشركة.

تعديل املادة)14.5.1)القرا5ات غير)

العادية للنظام األسا�سي للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ي للدا5 البيضاء)في)3)ما25)2222 

تحت 5قم)732924.

82 P

STE TRANS HIZA
SARL AU

تجزئة ب 3، املجال الحضري 

بنسودة، تجزئة داليا، الطابق 

الرابع، شقة 22، فا2

تفويت الحصص
وتغيير الشكل القانوني

I)-)بمقت�سى الجمع العام املنعقد)

في)27)يناير)2222)تقر5 ما يلي):

من) ا تماعية  حص  (52 تفويت)

طرف السيد مصباح ابراهيم لفائدة)

السيد بحيزة محمد.

شركة) من  القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤولية املحدودة إلى شركة املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (II

القانوني لدى كتابة الضبط))باملحكمة)

التجا5ية بفا2 بتا5يخ)5)ما25)2222 

تحت 5قم)916/222.
بمثابة مقتطف وبيان

83 P

شركة بريف نيط
العام) الجمع  محضر  على  بناء)

فبراير) (12 بتا5يخ) املنعقد  التأسي�سي 

2222)واملسجل بتا5يخ)11)فبراير)2222 

إنشاء) تم  بالرباط،) (746 5قم) تحت 

شركة ذات املسؤولية املحدودة وذات)

الخاصيات التالية):

 BREFNET (: التجا5ية) االسم 

.SARL AU

الخدمات املعلوماتية،) (: املوضوع)

التصدير واالستيراد.

املقر التجا5ي):)5قم)1388)حي املنزه،)

ح.ي.م،)الرباط.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)122.222)د5هم.

التسيير):)أمين بن از5يويل.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجا5ية بالرباط تحت السجل التجا5ي)

143639)بتا5يخ)5)ما25)2222.
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INVIMO

SA

شركة مغفلة

برأسمال قد5ه : 2.222.222 د5هم

املقر الرئي�سي : 277-279، شا5ع 

الز5قطوني، الدا5 البيضاء

السجل التجا5ي 5قم : 435925

تغيير التسمية 
قر5 الجمع العام االستثنائي املنعقد)

بتا5يخ)7)نوفمبر)2219)ما يلي):

 PALMERAIE تغيير التسمية من)

.INVIMO SA(إلى(CONTRACTORS

من القانون) (3 تغيير كتابة املادة)

األسا�سي املنظم للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (2222 يناير) (9 بتا5يخ) البيضاء)

5قم)726547.
للنسخة واإلشا5ة

85 P

JNANE ZEMMOUR
 نان زمو5

شركة ذات مسؤولية محدودة

إنشاء شركة 
بناءا على عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)

2222)تم إنشاء)شركة ذات) 5)ما25)

باملواصفات) محدودة  مسؤولية 

التالية):

 JNANE زمو5) :) نان  االسم)

.ZEMMOUR

املقر اال تماعي):)إقامة 5يم الشقة)

5قم)1،)حي الوحدة،)الخميسات.

من) د5هم  (122.222 (: الرأسمال)

1222)حصة ب)122)د5هم للحصة.

الهدف):)األشغال املختلفة والبناء)

واإلنعاش العقا5ي.

املساهمون):

املزداد) مغربي  بوبية،) معتمد 

 1961 أغسطس) (28 بمكنا2 بتا5يخ)

وطنيته)B575522 )522 حصة))؛

املزدادة) مغربية  أزكاغ،) منانة 

 1974 ماي) (12 بتا5يخ) بالخميسات 

وطنيتها)X169513 )522حصة).

املدة):)99)سنة.

تم تعيين السيد) (: مسير الشركة)

معتمد بوبية مسيرا للشركة.

السجل التجا5ي):)28989.

الباتونت):)29722315.

التعريف الضريبي):)45644271.

تم باملحكمة االبتدائية) (: اإليداع)

بالخميسات بتا5يخ)9)ما25)2222.
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ORALEX

SARL AU

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد مؤ5خ في)12)فبراير)

بالقنيطرة تم تأسيس شركة) (2222

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد التي تحمل الخصائص التالية):

.ORALEX SARL AU(:(التسمية

في) مقاول  (: اال تماعي) الهدف 

أشغال البناء)واألشغال املتنوعة)؛

مقاول في تنظيف وا هة املحالت)

والشقق.

5أ2 املال):)122.222)د5هم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

املقر اال تماعي):)قطاع)5)5قم)224،)

سيدي الطيبي،)القنيطرة.

املزداد) محمد بوا5كان،) (: التسيير)

الحامل) (،1988 سبتمبر) (23 بتا5يخ)

 AB642637 5قم) الوطنية  للبطاقة 

زنقة) بنخضراء،) بسانية  الساكن 

الظريفة،)5قم)42)سيدي مو�سى،)سال.

التسجيل) تم  (: التجا5ي) السجل 

بالسجل التجا5ي باملحكمة االبتدائية)

 2222 ما25) (3 بتا5يخ) بالقنيطرة 

تحت 5قم)54455.
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TRACOM
5فع 5أسمال الشركة

 SIEGE(SOCIAL : 13 AVENUE
DALGER(N°4 HASSAN(RABAT

TEL : 0537.20.63.40
FAX : 0537.20.63.32

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
 2216 ديسمبر) (19 بتا5يخ) املؤ5خ 
من) الشركة  5أسمال  5فع  تقر5 
12.222.222)د5هم إلى)22.222.222 
حصة) (122.222 بخلق) د5هم وذلك 
موزعة) للحصة  د5هم  (122 بقيمة)

كالتالي):
 52.222 مبا5ك) عالوي  السيد 

حصة))5.222.222)د5هم))؛
 52.222 محمد) عالوي  السيد 

حصة))5.222.222)د5هم).
األساسيين) القانونين  تغيير 

للشركة)6،7)ليصبح كالتالي):
من) الشركة  5أسمال  5فع 
12.222.222)د5هم إلى)22.222.222 

د5هم موزعة كالتالي):
 122.222 مبا5ك) عالوي  السيد 

حصة))12.222.222)د5هم))؛
 122.222 محمد) عالوي  السيد 

حصة))12.222.222)د5هم).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 8225 5قم) تحت  بالرباط  التجا5ية 

بتا5يخ)27)ديسمبر)2216.
88 P

TRACOM
 SIEGE(SOCIAL : 13 AVENUE
DALGER(N°4 HASSAN(RABAT

TEL : 0537.20.63.40
FAX : 0537.20.63.32
5فع 5أسمال الشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
 2217 نوفمبر) (22 بتا5يخ) املؤ5خ 
من) الشركة  5أسمال  5فع  تقر5 
22.222.222)د5هم إلى)52.222.222 
حصة) (322.222 بخلق) د5هم وذلك 
موزعة) للحصة  د5هم  (122 بقيمة)

كالتالي):

 152.222 مبا5ك) عالوي  السيد 

حصة))15.222.222)د5هم))؛

 152.222 محمد) عالوي  السيد 

حصة))15.222.222)د5هم).

األساسيين) الفصلين  تغيير 

للشركة)6،7)ليصبح كالتالي):
من) الشركة  5أسمال  5فع 

22.222.222)د5هم إلى)52.222.222 

د5هم موزعة كالتالي):

 252.222 مبا5ك) عالوي  السيد 

حصة))25.222.222)د5هم))؛

 252.222 محمد) عالوي  السيد 

حصة))25.222.222)د5هم).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 94224 التجا5ية بالرباط تحت 5قم)

بتا5يخ)14)ديسمبر)2217.
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONEIL

HN EVENTS
SARL

تأسيس شركة ذ.م.م
تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.

 HN EVENTS (: اللق0 اال تماعي)

.SARL

الشركاء)واملساهمون):

ب.و.ط) صبا5،) هشام  السيد 

A657325 522 سهم)؛

ب.و.ط) مونة،) نادية  السيدة 

BE781247 522 سهم.

املسيران):

السيد هشام صبا5)؛

السيدة نادية مونة الوزكاني.
5أ2 املال):)122.222)د5هم.

النشاط):

التظاهرت) وتسيير  ميع  تنظيم 

واملناسبات والحفالت واألحداث)؛

التواصل.

املدة):)99)سنة.

العنوان):)37)شا5ع اد5يس األكبر،)

الثالث،) الطابق  (،6 5قم) الشقة 

حسان،)الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بالرباط بتا5يخ)9)ما25)2222 

تحت 5قم السجل التجا5ي)143657.
للبيان
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NAHOURI EVENTS
ش.م.م ش.و

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

الرأسمال اال تماعي : 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : شا5ع مختا5 

السو�سي، الطابق األول، السعادة 

الرقم 151 العاليا املحمدية، املغرب

سجل تجا5ي 5قم : 24869

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2222)قر5 الشريك) 24)فبراير) بتا5يخ)

 NAHOURI شركة) في  الوحيد 

شركة محدودة املسؤولية) (EVENTS

الشركة) حل  وحيد،) شريك  ذات 

نهو5ي) اللطيف  عبد  السيد  وتعيين 

مقر) وتحديد  للشركة  مصفي 

السو�سي،) مختا5  شا5ع  في  التصفية 

 151 الرقم) السعادة  األول،) الطابق 

العاليا،)املحمدية،)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (3 االبتدائية باملحمدية بتا5يخ)

2222)تحت 5قم)422.
بمثابة ملخص وبيان
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 GLOBAL ALUMINIUM

SYSTEMS
شركة محدودة املسؤولية

5أسمالها : 1.522.222 د5هم

مقرها اال تماعي : 265 شا5ع 

 الز5قطوني، الطابق 9 5قم 92، 

الدا5 البيضاء

2 ت 5قم : 455817

تأسيس شركة
املؤ5خ) العرفي  العقد  بمو 0 

بالدا5 البيضاء)بتا5يخ)27)يناير)2222 

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسست 

وميزاتها كما يلي):

 GLOBAL ALUMINIUM
.SYSTEMS

الشكل):)شركة محدودة املسؤولية.
غرض) يتمثل  (: الشركة) غرض 

الشركة فيما يلي):
وتسويق) واستغالل  تصميم 

وتصدير منتجات األملنيوم.
الشركاء)على الشكل التالي):

السيد سمير مهدي دوادجي)7522 
حصة)؛

دود) كيكي  هرفي  ونلوي  السيد 
7522)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.
شا5ع) (265 (: اال تماعي) املقر 
(،92 5قم) (9 الطابق)  الز5قطوني،)

الدا5 البيضاء.
مهدي) سمير  السيد  (: املسير)

دوادجي.
(: التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

.455817
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خبير محاس0
أد الشركاء

59)شا5ع)9)أبريل،)الدا5 البيضاء

 UNIVERS MOTORS
PREMIUM

 SARL
شركة محدودة املسؤولية

5أسمالها : 12.222.222 د5هم
مقرها اال تماعي : 112، شا5ع 
موالي سليمان، الدا5 البيضاء

2.ت : 272.373
العام) الجمع  محضر  بمو 0 
االستثنائي املنعقد بتا5يخ)31)ديسمبر)

2219،)قر5 ما يلي):
نقدا) الشركة  5أسمال  زيادة 
د5هم لنقله من) (25.222.222 بمبلغ)
12.222.222)د5هم إلى)35.222.222 

د5هم.
تخفيض 5أسمال الشركة املبر5ة)
د5هم) (11.422.322 بالخسائر بمبلغ)
إلى) د5هم  (35.222.222 من) لنقله 

23.579.722)د5هم.
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تعديل القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5)
2222)تحت) 4)ما25) البيضاء)بتا5يخ)

5قم)733112.
من أ ل املستخرج واإلشا5ة

اإلدا5ة
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خبير محاس0
أد الشركاء

59)شا5ع)9)أبريل،)الدا5 البيضاء

 LE COMPTOIR DES
PROMOTEURS

شركة ذات مسؤولية محدودة
5أسمالها : 2.725.222 د5هم

مقرها اال تماعي : 229، شا5ع أنفا، 
الطابق األول، الدا5 البيضاء

السجل التجا5ي 5قم : 166.267
العام) الجمع  لقرا5ات  وفقا  (- (I
االستثنائي املنعقد بتا5يخ)15)نوفمبر)

2218،)قر5 ما يلي):
حصة) (4.671 بيع) على  املوافقة 
لفائدة) (PELL LIMITED لشركة)
السيد عبد الرحمن عبد هللا املو�سى)
كمساهم  ديد) عليه  واملصادقة 

للشركة.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
الضبط))لدى املحكمة التجا5ية بالدا5)
البيضاء)بتا5يخ)18)فبراير)2222)تحت)

5قم)731228.
من أ ل املستخرج واإلشا5ة

التسيير
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خبير محاس0
أد الشركاء

59)شا5ع)9)أبريل،)الدا5 البيضاء

WARAK PRESS
شركة محدودة املسؤولية

5أسمالها : 5.222.222 د5هم
مقرها اال تماعي : 72، زنقة 

سجلماسة، الدا5 البيضاء
2.ت : 55.643

العام) الجمع  محضر  بمو 0 
21)أكتوبر) االستثنائي املنعقد بتا5يخ)

2219،)قر5 ما يلي):

بمبلغ) الشركة  5أسمال  زيادة 

4.222.222)د5هم لنقله من)5.222.222 

د5هم إلى)9.222.222)د5هم.

القانون) من  (7 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية) املحكمة  لدى  ( الضبط)

بالدا5 البيضاء)بتا5يخ)3)ما25)2222 

تحت 5قم)732929.
من أ ل املستخرج واإلشا5ة

اإلدا5ة
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خبير محاس0

أد الشركاء

59)شا5ع)9)أبريل،)الدا5 البيضاء

SAPRESS

شركة محدودة املسؤولية

5أسمالها : 32.222.222 د5هم

مقرها اال تماعي : 72، زنقة 

سجلماسة، الدا5 البيضاء

2.ت : 36.173

العام) الجمع  محضر  بمو 0 

21)أكتوبر) االستثنائي املنعقد بتا5يخ)

2219،)قر5 ما يلي):

بمبلغ) الشركة  5أسمال  زيادة 

من) لنقله  د5هم  (63.219.622

32.222.222)د5هم إلى)93.219.622 

د5هم.

تخفيض 5أسمال الشركة املبر5ة)

د5هم) (63.219.622 بالخسائر بمبلغ)

إلى) د5هم  (93.219.622 من) لنقله 

32.222.222)د5هم.

القانون) من  (7 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5)

2222)تحت) 3)ما25) البيضاء)بتا5يخ)

5قم)732928.
من أ ل املستخرج واإلشا5ة

اإلدا5ة
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خبير محاس0

أد الشركاء

59)شا5ع)9)أبريل،)الدا5 البيضاء

SOMAPLI
شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها : 122.222 د5هم
مقرها اال تماعي : 192، شا5ع أنفا، 

الطابق الخامس، الدا5 البيضاء
السجل التجا5ي : 414.219

العام) الجمع  لقرا5ات  وفقا  (- (I
االستثنائي املتخذة بتا5يخ)31)ديسمبر)

2219،)قر5 ما يلي):
بمبلغ) الشركة  5أسمال  زيادة 
922.222)د5هم لرفعه من)122.222 

د5هم إلى)1.222.222)د5هم.
الجدد) الشركاء) على  املصادقة 

للشركة.
األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5)
 2222 فبراير) (22 بتا5يخ) البيضاء)

تحت 5قم)731551.
من أ ل املستخرج واإلشا5ة

التسيير
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STE HORIYA GAZ
تأسيس شركة

 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في)
تأسيس شركة) تم  قد  (2222 فبراير)
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):
.STE HORIYA GAZ(:(التسمية

التوزيع) (: اال تماعي) الهدف 
والنقل الغاز.

5أسمال الشركة):)12.222)د5هم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
 IMM N°129 (: اال تماعي) املقر 
 APPT 24  RUE AIN ZOURA  HAY

.NAHDA KARIA SALE
التسيير):)5فيق فا25.
الشريك):)نبيل فا25.

التقييد) 5قم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة االبتدائية بسال تحت 5قم)

31325،)بتا5يخ)5)ما25)2222.
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STE LSS
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 50.000 DHS

RC(N° 116473

إنهاء تصفية  الشركة
بمقت�سى عقد عرفي حر5 بتما5ة في)

قر5 الجمع العام) (2219 ديسمبر) (24

LSS)ش.م.م.)ذات) االستثنائي لشركة)

 52.222 الشريك الوحيد 5أ2 مالها)
د5هم مقرها الرئي�سي في)4)زنقة واد زيز)

7)أكدال الرباط) 3)شقة 5قم) الطابق)

ما يلي):

التام) التصفية ومنح اإلبراء) إنهاء)

والنهائي للمصفي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط)) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 ما25) (9 بتا5يخ)

.124747
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 CABINET YOUNESS DE

COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

STE SK 4 INFO ETOILE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : IMM(AL

 OUROUD RUE ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI BUREAU N°23

SOUK EL ARBAA

RC : 25791

عام) محضر  مع  بمقت�سى 

فبراير) (18 بتا5يخ) للشركة  استثنائي 

بتا5يخ) واملسجل بسوق أ5بعاء) (2222

18)فبراير)2222)قر5 ما يلي):

أشغال) إلى  الشركة  نشاط  تغيير 

وخدمات) واملتا رة  مختلفة 

املعلوميات.

اال تماعي) املقر  تغيير  تقر5  كما 

للشركة إلى شا5ع يوسف ابن تاشفين)
5قم)41)مكر5 سوق أ5بعاء)الغرب.
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بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

لسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

األ5بعاء)الغرب بتا5يخ)3)ما25)2222 

تحت 5قم)2222/25.
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 CABINET YOUNESS DE

COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

STE LA CAROI-TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : RUE

 ABDELOUAHAB EL OUARRAK

SOUK EL ARBAA

RC : 25703

عام) محضر  مع  بمقت�سى 

11)ديسمبر) استثنائي للشركة بتا5يخ)

2222)واملسجل بالقنيطرة بتا5يخ)19 

ديسمبر)2222)قر5 ما يلي):

إلى) للشركة  تغيير مقر اال تماعي 

ومحمد) شوقي  أحمد  شا5عي  زاوية 

 LES ORANGERS إقامة) غرنيط 

املكت0 5قم)27)فال فلو5ي القنيطرة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

لسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2222/19 الغرب تحت 5قم) األ5بعاء)

بتا5يخ)22)فبراير)2222.
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STE MR VITRAGE
SARL AU

كيش الوداية، 5قم 824، تما5ة

للشريك) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2222 يناير) (28 بتا5يخ) الوحيد 

فبراير) (14 املسجلة في الرباط بتا5يخ)

األسا�سي) القانونه  وضع  تم  (2222

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

باملميزات التالية):

 STE MR VITRAGE (: التسمية)
شركة ش.م.م.)ذات ش.و.

(،321 5قم) (: اال تماعي) املقر 
لبراهمة،)عامر،)أبو القنادل)-)سال.

املوضوع):
نجا5ة األملنيوم واألنوكس.

بيع الز اج.
عموما  ميع العمليات التجا5ية،)
وغير) العقا5ية  املالية،) الصناعية،)
في) املساهمة  يمكنها  التي  العقا5ية 

تنمية الشركة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد مجوض محمد.
د5هم) (122.222 (: الرأسمال)

موزعة بين الشركاء)كما يلي):
 1222 (: محمد) مجوض  السيد 

حصة.
املجموع):)1222)حصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال،) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2222 ما25) (5 بتا5يخ)

.31295
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شركة اموبلومو طكستيل
بتا5يخ العرفي  العقد   بمقت�سى 
على) االتفاق  تم  (2219 ديسمبر) (4  
املسؤولية) ذات  الشركة  قانون 

املحدودة ذات الصفات التالية):
اموبلومو) شركة  (: التسمية)

طكستيل ش.ذ.م.م.
الثوب) وشراء) بيع  (: املوضوع)
ونصف الجملة بالتقسيط شراء)وبيع)

املنسو ات واالكسسوا5ات.
الياقوت) لال  (61 (: الرئي�سي) املقر 
زاوية مصطفى املعاني الطابق الرقم)

62)الدا5 البيضاء.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.
كل) د5هم  (122.222 (: الرأسمال)

واحدة موزعة كالتالي):
 52.222 (: الوزنة) السيد  واد 

د5هم.

 52.222 (: السيد أحمد الجيرا5ي)
د5هم.

الوزنة) السيد  واد  (: التسيير)
املسيران) الجيرا5ي  أحمد  والسيد 

الوحيدين للشركة ملدة غير محددة.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية للدا5 البيضاء)بتا5يخ)6)يناير)

2222)تحت 5قم)725949.
من أ ل اإلنجاز واإلشا5ة

املسيرين

103 P

شركة مؤسسة عبدو
شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها الشركة : 1.222.222 
د5هم

املقر اال تماعي : الدا5 البيضاء الحي 
الحسني األلفة الرقم 249

انعقد الجمع العام ملؤسسة عبدو)
يوم) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
2222)وفق  دول األعمال) يناير) (27

اآلتي):
املرحومة) وفاة  على  الوقوف 
خديجة لهليل بتا5يخ)18)يونيو)2219.
إعادة توزيع 5أسمال الشركة بعد)
على) لهليل  خديجة  املرحومة  وفاة 

الشكل التالي):
صالح عبدو):)3125)حصة.

 2875 (: عبدو) الزهراء) فاطمة 
حصة.

املعطي علي عبدو):)3252)حصة.

محمد زكرياء)عبدو):)752)حصة.
الصدقة) عقد  على  املصادقة 
للحصص) (2222 يناير) (27 املؤ5خ ب)
التي و5ثها من املرحومة خديجة لهليل)
كل من صالح عبدو،)فاطمة الزهراء)
لفائدة) عبدو  علي  املعطي  عبدو،)

محمد زكرياء)عبدو.
تعيين محمد زكرياء)عبدو كمسير)

آخر للشركة.
إعادة توزيع 5أسمال الشركة بعد)

عقد الصدقة على النحو التالي):
صالح عبدو):)2522)حصة.

 2522 (: عبدو) الزهراء) فاطمة 
حصة.

املعطي علي عبدو):)2522)حصة.

محمد زكرياء)عبدو):)2522)حصة.

تحيين القانون األسا�سي ملؤسسة)

عبدو.

على) باإل ماع  املوافقة  وتمت 
في  ول) املد5 ة  النقط   ميع 

األعمال.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بالدا5) التجا5ية  للمحكمة  التجا5ي 

2222)تحت) 4)ما25) البيضاء)بتا5يخ)

5قم)733139.
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شركة إيما ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها : 122.222 د5هم

كازا ما5ينا بيزنيس سانتر، تو5 

كريسطال 1، الطابق 1، شا5ع 

املوحدين - الدا5 البيضاء

تصفية مسبقة للشركة
 27 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2222،)قر5ت الجمعية العامة) يناير)

الشركة) عقدتها  التي  العادية  الغير 

ذات) شركة  ما5وك«) »إيما  املدعوة)

5أسمالها) محدودة،) مسؤولية 

اال تماعي) مقرها  د5هم  (122.222

بيزنيس) ما5ينا  كازا  البيضاء،) بالدا5 

(،1 1،)الطابق) سانتر،)تو5 كريسطال)

شا5ع املوحدين.)ما يلي):

تصفية مسبقة للشركة.
تعيين السيد بييرإيف 5يموندما5ي)

5قم) اإلقامة  لبطاقة  الحامل 

E226865J)كمصفي للشركة.

بالدا5) التصفية  مقر  تثبيت 

كازا ما5ينا بيزنيس سانتر،) البيضاء،)

شا5ع) (12 الطابق) (،1 تو5 كريسطال)

املوحدين.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

2222)تحت) 9)ما25) البيضاء)بتا5يخ)

5قم)733651.
للنسخ والنشر
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2223 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

STE DR AMEUBLEMENT
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) (2222 ما25) (2 بتا5يخ) الرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
 STE DR (: التسمية)

.AMEUBLEMENT
في) التجا5ة  (: اال تماعي) الهدف 
والجملة) بتقسيط  املنزلية  األثاث 

والزخرفة.
 122.222 (: الشركة) مال  5أ2 
حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 
الواحدة) الحصة  د5هم  (122 فئة)

السيد 5شيد الد5عي.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
أحمد) قيسا5ية  (25 5قم) (: املقر)
كريم زاوية زنقة عمر السالوي وعبد)
الرحمان الشنقيطي قبيبات الرباط.

املسير):)5شيد الد5عي.
التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

.143699
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STE TRAV NEGO
ش.م.م.

بيع الحصص
استقالة املسير

تعيين مسير  ديد
إمضاء البنكي واإلدا5ي

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
بأكادير) املؤ5خ  للشركاء) االستثنائي 

بتا5يخ)17)فبراير)2222)تقر5 ما يلي):
قام السيد عبد هللا بويريك ببيع)
الشركة) في  يملكها  التي  الحصص 

لفائدة السيد مبا5ك ابج.
استقالة السيد عبد هللا بويريك)
من مهامه كمسير لشركة تراف نيكو.

مسير) ابج  مبا5ك  السيد  تعيين 
 ديد للشركة ملدة غير محدودة.

واإلدا5ي) البنكي  التوقيع  إلغاء)

للسيد عبد هللا بويريك.

شركة تراف نيكو ملتزمة بالتوقيع)

ابج) مبا5ك  للسيد  املشترك  البنكي 

والسيد أحمد آيت تعليت.

شركو تراف نيكو ملتزمة بالتوقيع)

اإلدا5ي للسيد مبا5ك ابج أو السيد)

احمد ايت تعليت.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2222 ما25) (5 بتا5يخ) بأكادير 

5قم)89825.
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STE SUPER FREE TRADING
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (2222 فبراير) (26 بتا5يخ) الرباط،)

تم تأسيس شركة الشخص الواحد)

ذات املسؤولية املحدودة.

 STE SUPER FREE (: التسمية)

.TRADING

الهدف اال تماعي):)التجا5ة العامة)

وكل ما يرتبط بها،)التجا5ة في الهواتف)

والسلع االلكترونية.

د5هم) (12.222 (: 5أسمال الشركة)

مقسمة إلى)122)حصة من فئة)122 

د5هم للحصة الواحدة.

 122 (: هكاشة) محسين  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.

إلى) يناير  فاتح  :من  املالية) السنة 

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى التي تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

املقر):)زنقة عقبة)-)العما5ة 5قم)46 

-)الشقة)2)-)الطابق األول)-)الرباط.

املسير):)السيد محسين هكاشة.

(: التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

.143723
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 STE IFAD COMPETENCES
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

تأسيس
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2219 ديسمبر) (22 بتا5يخ) املحمدية،)
قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)
ومن) وحيد  شريك  ذات  محدودة 

خصائصها):
 STE IFAD (: التسمية)

.COMPETENCES MAROC
االستشا5ات) (: اال تماعي) الهدف 

اإلدا5ية.
(،112 عما5ة) الوفا،) حي  (: املقر)
 28812 (،3 الطابق الثاني،)شقة 5قم)

-)املحمدية.
5أسمال الشركة):)5أسمال الشركة))

محدد في مبلغ)12.222)د5هم.
الشركة تسير من طرف) (: املسير)

السيدة 5فاض لبنة.
املدة):)99)سنة.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
5قم) البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

التسجيل)24917.
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STE FASHION BENG
SARL

رشكة فاشيون بينغ

AU(CAPITAL(DE 20.000 DHS
153 مكرر، حي الرشاد، بلوك 2

تازة

بتازة) عرفي  عقد  بمقت�سى  ( (- (1
تم التشطي0) (2222 فبراير) (4 بتا5يخ)
املسؤولية) املحدودة  الشركة  على 
املسماة شركة فاشيون بينغ ش.م.م.)

ذات الخصوصيات التالية):
فاشيون) شركة  (: الشركة) اسم 

بينغ ش.م.م.
5أسمال الركة):)22.222)د5هما.

موضوع) يتخلص  (: املوضوع)
املالبس) خياطة  نشاط  في  الشركة 
وكل ما له صلة مباشرة أو غير مباشرة)

بالغرض املذكو5.

حي) مكر5،) (153 (: املقر اال تماعي)
الرشاد،)بلوك)2.

وعين السيد عياد بنكمرة،)مهنته)
 36125 بطاقته الوطنية 5قم) تا ر،)

ز،)مصفي الشركة.
الوثائق) إيداع  تم  هذا وقع  ( (- (2
باملحكمة) التشطي0  بهذا  املتعلقة 
اإليداع) 5قم  تحت  بتازة  االبتدائية 

133)بتا5يخ)22)فبراير)2222.
لإلشا5ة والتنبيه
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شركة نوبل للتسيير

54)الطابق)3،)عما5ة الد5ا5كة،)شا5ع يعقوب)

املنصو5 حي بوكا5 مراكش

شركة أوزياد مراكش كار
ش.م.م.

ذات مساهم واحد
STE OUZIAD MARREKECH CAR

شركة محدودة املسؤولية
السجل التجا5ي : 67715 مراكش

تعديل
2219) مع) أكتوبر) (9 انعقد يوم)
عام استثنائي لشركة أملغوز نكوص)
املبنى) (1 5قم) باملتجر  الكائن  بمقرها 
III)مراكش) A243)تجزئة املسيرة) 5قم)

وقر5 ما يلي):
بيع) عملية  على  املصادقة 
الحصص التي تمت يوم)27)أغسطس)
2219)بين السيد عبد الهادي أوزياد)

والسيد هشام أوزياد.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من ش.م.م.)إلى ش.م.م.)ذات مساهم)

واحد.
تحويل املقر اال تماعي للشركة إلى)
املتجر 5قم)1،)املبنى 5قم)A243)تجزئة)

املسيرة)III)مراكش.
7)و4)من القانون) تعديل الفصل)

األسا�سي ليصبح):)
في) الشركة  املال  5أ2  يحدد 
 122 إلى) مقسم  د5هم  (522.222
للحصة) د5هم  (5222 بقيمة) حصة 

الواحدة موزعة كما يلي):
:(HICHAM OUZIAD

122)حصة مرقمة من)1)إلى)122.
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تم الوضع القانوني لهذا التعديل)
بمراكش) التجا5ية  املحكمة  لدى 
5قم) تحت  (2219 نوفمبر) (5 بتا5يخ)

.9389
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STE CHI BRICOLE
SARL AU
ش.م.م.

بشريك وحيد
تأسيس شركة

املؤ5خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتا5يخ)4)فبراير)2222)قد تم تأسيس)
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 
بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص)

التالية):
 STE CHI BRICOLE (: التسمية)

.SARL AU
الصفة القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية بشريك وحيد.
األعمال) (: اال تماعي) الهدف 
املختلفة في املنزل من خالل الرقمية.
5أسمال الشركة):)12.222)د5هم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
واد) زنقة  (4 (: اال تماعي) املقر 
أكدال) (7 5قم) الشقة  (3 الطابق) زيز 
السيد محمد أمين) (: الرباط.التسيير)

الزماحي.
قد تم اإليداع القانوني بالسجل)
التجا5ية) املحكمة  لدى  التجا5ي 
بالرباط بتا5يخ)12)ما25)2222)تحت)

5قم السجل التجا5ي)143689.
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 STE NEW PLACK
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

بمو 0 قرا5 الشركاء)تقر5 تأسيس)
شركة ذات مسؤولية محدودة وتبعا)
لذلك فإنها تتكون من السيد محمد)

أمالل والسيد زكرياء)شمام.

نشاط الشركة):
استيراد وتصدير  ميع املنتجات)

والسلع.
إلى) املستندة  املنتجات  توزيع 

الحبس.
مقر الشركة):)33)تجزئة السالم)2 

شا5ع عبد الكريم تما5ة.
 STE NEW (: الشركة) تسمية 

.PLACK DISTRIBUTION
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

أحداثها الفعلي.
 2.222.222 حدد في) (: 5أ2 املال)
حصة) (22.222 على) مقسم  د5هما 

بقيمة)122)د5هم للواحدة.
محمد) السيد  (: التوقيع) التسيير 

امالل والسيد زكرياء)شمام.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
ما25) (9 بتا5يخ) بتما5ة  االبتدائية 

2222)تحت 5قم)129723.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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ائتمانية أسفا5 كونساي
شقة 5قم)4) نان النهضة)1)الرباط

الهاتف):)2537.72.97.62
الهاتف النقال):)2662.47.43.37

STE JOUD OPTIQUE
SARL

 رأسامل : 22.222 درهم
العنوان : 263 حي النهضة 2 التوسعي 

3 -  الرباط

تغييرات في شركة
االستثنائي) العام  الجمع  إطا5  في 
 JOUD( OPTIQUE( SARL لشركة)
 2222 فبراير) (13 بتا5يخ) املنعقد 
التــــغييرات) وباإل ــــماع  األعضاء) قر5 

التالية):
مسير) وتعيين  املسير  استقالة 

 ديد):
قر5 الجمع العام االستثنائي قبول)
قرطيط) حفصة  السيدة  استقالة 
5قم) الوطنية  البطاقة  الحاملة 
كاملة) ذمة  إبراء) ومنحها  (A663239
وتعيين السيد سكو قرطيط الحامل)
 A 322993 5قم) الوطنية  البطاقة 

مسير للشركة.

تحديث القانون األسا�سي للشركة):
الجديدة) التعديالت  مراعاة  مع 

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية بالرباط يوم)5)ما25)2222 

تحت 5قم)124716.
للبيان

114 P

STE CASH 86 
SARL AU

 19 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في)
بالرباط قد تم تأسيس) (2222 فبراير)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية):
.STE CASH 86(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

تحويل) (: اال تماعي) الهدف 
األموال.

د5هم) (122.222 (: املال) 5أ2 
مقسمة إلى)122)حصة من فئة)122 

د5هم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

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

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
شقة) (32 عما5ة) (: املقر اال تماعي)
الوكيلي) أحمد  موالي  زنقة  ( (8 5قم)

حسان الرباط.
التسيير):)السيد معاد بنيمان.

التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 
بالرباط تحت 5قم)143527)بتا5يخ)3 

ما25)2222.
115 P

STE UTEMAF
SARL AU

نقل مقر الشركة
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

بتا5يخ)12)فبراير)2222)تقر5 ما يلي):
نقل مقر الشركة.

القانون) من  (24 املادة) تحديث 
الداخلي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتما5ة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (25 بتا5يخ)

.292

116 P

STE GOUT ET DOUCEUR
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط) (2222 يناير) (22 بتا5يخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة تحمل الخصائص التالية):

 STE GOUT ET (: التسمية)

.DOUCEUR SARL

(- بيع الحلويات) (- مخبزة) (: الهدف)

ممون الحفالت.

شا5ع عمر بن) (: العنوان التجا5ي)

الخطاب سكتو5)52)هكتا5 حي املغرب)

العربي 5قم)13)-)تما5ة.

الرأسمال):)حدد 5أسمال الشركة)

في)122.222)د5هم مقسمة إلى)1222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

لحسن) والسيد  لطفي  بنسايح 

ادمبا5ك كمسيرين للشركة ملدة غير)

محدودة.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تا5يخ التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
التجا5ي) السجل  في  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتما5ة تحت 5قم)

129719)بتا5يخ)9)ما25)2222.

117 P

STE  MILLE ETINCELLES
SARL

تأسيس رشكة
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2222 فبراير) (21 بتا5يخ) تما5ة 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

املعطيات) تحت  وذلك  مسؤولية 

التالية):



2223 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

 STE  MILLE (: التسمية)
.ETINCELLES SARL

غرض الشركة):
والنساء) للر ال  الحالقة  مركز 

.SPA(والتجميل وحمامات
املقر الرئي�سي):)تجزئة الوفاق 5قم)

3262)تما5ة.
ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تا5يخ تسجيلها في)

السجل التجا5ي.
بمبلغ) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
 1222 إلى) مقسم  د5هم  (122.222
حصة ب)122)د5هم للواحدة مكتتبة)

محر5ة وموزعة كالتالي):
 752 (: العلوي) املصطفى  السيد 

حصة.
(: السيدة لال السعدية الشرقاوي)

252)حصة.
املجموع):)1222)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
والحامل) العلوي  املصطفى  السيد 
 U21967 5قم) الوطنية  للبطاقة 
الشرقاوي) السعدية  لال  السيدة  أو 
5قم) الوطنية  للبطاقة  والحاملة 

A154352)وذلك ملدة غير محدودة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
31)ديسمبر من) يناير وتنتهي إلى غاية)

كل سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بكتابة) الشركة  لنظام  القانوني 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتما5ة بتا5يخ)5)ما25)2222.
سجلت الشركة بالسجل التجا5ي)

تحت 5قم)129697.
مقتطف قصد اإلشها5

118 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS(&(ASSISTANCES(FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

STE HADDOU HABITATION
ش.م.م.ش.و

5أسمال : 122.222 د5هم
املقر اال تماعي : حي أكال واد امليل 

- تازة

تأسيس
خاص) توقيع  ذي  عقد  بمو 0 

وضع) تم  (،2222 فبراير) (24 بتا5يخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

املميزات التالية):

 STE HADDOU (: التسمية)

.HABITATION SARL AU

الهدف):)منعش عقا5ي.

واد) أكال  حي  (: اال تماعي) املقر 

امليل)-)تازة.

99)سنة انطالقا من تا5يخ) (: املدة)

تأسيسها النهائي.

5أسمالها):)122.222)د5هم مقسم)

بقيمة) واحدة  كل  حصة  (1222 إلى)

نقدا) بأكملها  محر5ة  د5هم  (122

لفائدة السيد احمادشو عبد الخالق)

1222حصة.

احمادوش) السيد  عين  (: اإلدا5ة)

عبد الخالق مسيرا للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

األ5باح):)تخصم من األ5باح خمسة)

في املائة لتكوين االحتياطي القانوني)

لتكوين) يخصص  أو  الباقي  ويوزع 

احتياطي إضافي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت إيداع 5قم)163)وبتا5يخ)3)يونيو)

.2222
بمثابة مقتطف وبيان
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STE ATLAS NAKHIL
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 5.000.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 16, RUE(ALI

ABDERRAZAK, CASABLANCA

 REGISTRE DU COMMERCE DE

CASABLANCA N°119.611

العام) الجمع  محضر  بمو 0 

فبراير) (2 بتا5يخ) املنعقد  للشركاء)

2222)تقر5 ما يلي):

استقالة السيد يوسف قباج من)

مهامه كمسير للشركة وتعيين السيد)

عمر نافخ لز5ق مسيرا  ديدا للشركة)

ملدة غير محددة وذلك ابتداء)من فاتح)

فبراير)2222.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء)) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (24 بتا5يخ)

.731.925

120 P

SALIXUS CLUB
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 32.289.500 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 16, RUE(ALI

ABDERRAZAK, CASABLANCA

 REGISTRE DU COMMERCE DE

CASABLANCA(N° 225.899

العام) الجمع  محضر  بمو 0 

فبراير) (2 بتا5يخ) املنعقد  للشركاء)

2222)تقر5 ما يلي):

استقالة السيد يوسف قباج من)

مهامه كمسير للشركة وتعيين السيد)

عمر نافخ لز5ق مسيرا  ديدا للشركة)

ملدة غير محددة وذلك ابتداء)من فاتح)

فبراير)2222.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء)) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (24 بتا5يخ)

.731.926

121 P

STE LA VALLEE AUX GOLFS
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

ذات الرأسمال اال تماعي : 122.222 

د5هم

املقر اال تماعي : 16 زنقة علي عبد 

الرزاق الدا5 البيضاء

املغرب

السجل التجا5ي بالدا5 البيضاء

 5قم 162.247

العام) الجمع  محضر  بمو 0 

فبراير) (2 بتا5يخ) املنعقد  للشركاء)

2222)تقر5 ما يلي):

استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)

وتعيين) للشركة  كمسير  مهامه  من 

مسيرا  ديدا) قباج  يوسف  السيد 

للشركة ملدة غير محددة وذلك ابتداء)

من فاتح فبراير)2222.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء)) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (24 بتا5يخ)

.731.923
عن املستخلص

122 P

STE RMILA RESORT

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE 31.000.000

DHS

 SIEGE(SOCIAL : 16, RUE(ALI

ABDERRAZAK, CASABLANCA

 REGISTRE DU COMMERCE DE

CASABLANCA N°174.847

العام) الجمع  محضر  بمو 0 

فبراير) (2 بتا5يخ) املنعقد  للشركاء)

2222)تقر5 ما يلي):

استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)

وتعيين) للشركة  كمسير  مهامه  من 

مسيرا  ديدا) قباج  يوسف  السيد 

للشركة ملدة غير محددة وذلك ابتداء)

من فاتح فبراير)2222.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء)) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (24 بتا5يخ)

.731.924
عن املستخلص

123 P
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 STE AGHOUATIM AL
BARAKA ROSERAIE

STE(A(RESPONSABILITE  
LIMITEE AU

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 16, RUE(ALI
ABDERRAZAK, CASABLANCA

 REGISTRE DU COMMERCE DE
CASABLANCA N°283.143

)عق0 قرا5 الجمع العام االسثتنائي)
تقر5) (2222 فبراير) (2 بتا5يخ) للشركاء)

ما يلي):
استقالة السيد يوسف قباج من)
مهامه كمسير للشركة وتعيين السيد)
عمر نافخ لز5ق مسيرا  ديدا للشركة)
ملدة غير محددة وذلك ابتداء)من فاتح)

فبراير)2222.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء)) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (2222 فبراير) (26 بتا5يخ)

.732.274
124 P

STE LA BELLE ROSERAIE
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 16, RUE(ALI
ABDERRAZAK, CASABLANCA

 REGISTRE DU COMMERCE DE
CASABLANCA N°228.641

)عق0 قرا5 الجمع العام االسثتنائي)
تقر5) (2222 فبراير) (2 بتا5يخ) للشركاء)

ما يلي):
استقالة السيد يوسف قباج من)
مهامه كمسير للشركة وتعيين السيد)
عمر نافخ لز5ق مسيرا  ديدا للشركة)
ملدة غير محددة وذلك ابتداء)من فاتح)

فبراير)2222.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء)) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (2222 فبراير) (26 بتا5يخ)

.732.275
125 P

 STE IMMOBILIERE JARDINS
NARCISSE

 STE A RESPONSABILITE
LIMITEE

A(ASSOCIE(UNIQUE
 AU(CAPITAL(DE 50.000.000

MAD
 SIEGE(SOCIAL : 16, RUE(ALI
ABDERRAZAK, CASABLANCA

 REGISTRE DU COMMERCE DE
CASABLANCA N°246.627

)عق0 قرا5 الجمع العام االسثتنائي)
تقر5) (2222 فبراير) (2 بتا5يخ) للشركاء)

ما يلي):
استقالة السيد يوسف قباج من)
مهامه كمسير للشركة وتعيين السيد)
عمر نافخ لز5ق مسيرا  ديدا للشركة)
ملدة غير محددة وذلك ابتداء)من فاتح)

فبراير)2222.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء)) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (2222 ما25) (4 بتا5يخ)

.733.226
126 P

 ALLIANCES SUD
DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Limitée
à Associe Unique

Au(Capital(de 1.000.000 Dhs
 Siège(Social : 16, Rue(Ali
Abderrazak - Casablanca

 Registre du Commerce de
Casablanca(n° 219121

عق0 قرا5 الشريك الوحيد بتا5يخ)
2)فبراير)2222)تقر5 ما يلي):

استقالة السيد يوسف قباج من)
مهامه كمسير للشركة وتعيين السيد)
عمر نافخ لز5ق مسيرا  ديدا للشركة)
ملدة غير محددة وذلك ابتداء)من فاتح)

فبراير)2222.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (2222 ما25) (4 بتا5يخ)

.733227
127 P

 ALLIANCES DARNA

MEHDIA

Société à Responsabilité Limitée

d’Associe Unique

Au(Capital(de 10.000 Dhs

 Siège(Social : 16, Rue(Ali

Abderrazak - Casablanca

R.C(Casablanca(n° 412395

االستثنائية) القرا5ات  بمو 0 

يناير) (31 بتا5يخ) الوحيد  للشريك 

2222)تقر5 ما يلي):

استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)

وتعيين) للشركة  كمسير  مهامه  من 

مسيرا  ديدا) قباج  يوسف  السيد 

للشركة ملدة غير محددة وذلك ابتداء)

من فاتح فبراير)2222.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم) تحت  (2222 ما25) (2 بتا5يخ)

.732812

128 P

SOCIETE PROMOGAM

SARLAU

Au(Capital(de 10.000.000 Dhs

 Siège(Social : 16, Rue(Ali

Abderrazak - Casablanca

عق0 قرا5 الشريك الوحيد بتا5يخ)

2)فبراير)2222)تقر5 ما يلي):

استقالة السيد يوسف قباج من)

مهامه كمسير للشركة وتعيين السيد)

عمر نافخ لز5ق مسيرا  ديدا للشركة)

ملدة غير محددة وذلك ابتداء)من فاتح)

فبراير)2222.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم) تحت  (2222 ما25) (25 بتا5يخ)

.732182

129 P

 ALLIANCES DARNA
AL AOUAYEL IMMOBILIER

Société à Responsabilité Limitée
Au(Capital(de 50.100.000 Dhs

 Siège(Social : 16, Rue(Ali
Abderrazak - Casablanca

 Registre du Commerce de
Casablanca(n° 192187

االستثنائية) القرا5ات  بمو 0 
بتا5يخ)2)فبراير)2222)تقر5 ما يلي):

استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)
وتعيين) للشركة  كمسير  مهامه  من 
مسيرا  ديدا) قباج  يوسف  السيد 
للشركة ملدة غير محددة وذلك ابتداء)

من فاتح فبراير)2222.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (2222 ما25) (2 بتا5يخ)

.732813
130 P

COGEDIM
Société Anonyme

Au(Capital(de 25.300.000 Dhs
 Siège(Social : 16, Rue(Ali
Abderrazak - Casablanca

 Registre du Commerce de
Casablanca(n° 118937

والجمع) اإلدا5ة  مجالس  بمو 0 
يناير) (31 بتا5يخ) االستثنائي  العام 

2222)تقر5 ما يلي):
للمتصرف) الدائم  املمثل  تغيير 
والذي) ايموبيليي  ديفلوبمو  اليونس 
السيدة) فصاعدا  اآلن  من  سيكون 
امين) السيد  عوض  الطاهري  نوال 

العلمي.
للمتصرف) الدائم  املمثل  تغيير 
كولف 5يزو5ت بالص والذي سيكون)
نافخ) السيد عمر  اآلن فصاعدا  من 

لز5ق عوض السيد علي شقرون.
استقالة السيد يوسف لز5ق من)
وتعيين) للشركة  كمتصرف  مهامه 
متصرفا) لز5ق  نافخ  عمر  السيد 
 ديدا للشركة وذلك إلى غاية الجمع)
العام الذي سيبت في السنة املالية)

والتي ستختتم في)31)ديسمبر)2221.



2222 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

قباج) يوسف  السيد  استقالة 
من مهامه كرئيس مدير عام الشركة)
وتعيين السيد عمر نافخ لز5ق كرئيس)
إلى) وذلك  للشركة  عام  ديد  مدير 
في) سيبت  الذي  العام  الجمع  غاية 
 31 في) والتي ستختتم  املالية  السنة 

ديسمبر)2221.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (2222 ما25) (26 بتا5يخ)

.732278
131 P

GOLF RESORT PALACE
Société Anonyme

Au(Capital(de 167.718.300 Dhs
 Siège(Social : 16, Rue(Ali
Abderrazak - Casablanca

 Registre du Commerce de
Casablanca(n° 137267

والجمع) اإلدا5ة  مجالس  بمو 0 
يناير) (31 بتا5يخ) االستثنائي  العام 

2222)تقر5 ما يلي):
للمتصرف) الدائم  املمثل  تغيير 
والذي) ايموبيليي  ديفلوبمو  اليونس 
السيد) فصاعدا  اآلن  من  سيكون 
امين) السيد  عوض  عمو5  احمد 

العلمي.
استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)
من مهامه كمتصرف للشركة وتعيين)
متصرفا) لز5ق  نافخ  عمر  السيد 
 ديدا للشركة وذلك إلى غاية الجمع)
العام الذي سيبت في السنة املالية)

والتي ستختتم في)31)ديسمبر)2221.
قباج) يوسف  السيد  استقالة 
من مهامه كرئيس مدير عام الشركة)
وتعيين السيد عمر نافخ لز5ق كرئيس)
إلى) وذلك  للشركة  عام  ديد  مدير 
في) سيبت  الذي  العام  الجمع  غاية 
 31 في) والتي ستختتم  املالية  السنة 

ديسمبر)2221.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (2222 ما25) (2 بتا5يخ)

.732812
132 P

 SOCIETE

 D’AMENAGEMENT DE

LIXUS
Société Anonyme

Au(Capital(de 135.000.000 Dhs

 Siège(Social : 16, Rue(Ali

Abderrazak - Casablanca

 Registre du Commerce de

Casablanca(n° 138029

والجمع) اإلدا5ة  مجالس  بمو 0 

يناير) (31 بتا5يخ) االستثنائي  العام 

2222)تقر5 ما يلي):

استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)

من مهامه كمتصرف للشركة وتعيين)

متصرفا) لز5ق  نافخ  عمر  السيد 

 ديدا للشركة وذلك إلى غاية الجمع)

العام الذي سيبت في السنة املالية)

والتي ستختتم في)31)ديسمبر)2219.

قباج) يوسف  السيد  استقالة 

من مهامه كرئيس مدير عام الشركة)

وتعيين السيد عمر نافخ لز5ق كرئيس)

إلى) وذلك  للشركة  عام  ديد  مدير 

سيبت) الذي  العام  الجمع  غاية 

في ستختتم  والتي  املالية  السنة   في 

 31)ديسمبر)2219.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم) تحت  (2222 ما25) (2 بتا5يخ)

.732815

133 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

NEJMAT SAISS
Société Anonyme

Au(Capital(de 32.500.000 Dhs

 Siège(Social : 16, Rue(Ali

Abderrazak - Casablanca

 Registre du Commerce de

Casablanca(n° 174979

والجمع) اإلدا5ة  مجالس  بمو 0 

يناير) (31 بتا5يخ) االستثنائي  العام 

2222)تقر5 ما يلي):

للمتصرف) الدائم  املمثل  تغيير 
من) سيكون  والذي  دا5نا  اليونس 
اآلن فصاعدا السيدة نوال الطاهري)

عوض السيد امين العلمي.
للمتصرف) الدائم  املمثل  تغيير 
والذي) ايمو  األوائل  دا5نا  اليونس 
السيد) فصاعدا  اآلن  من  سيكون 
محمد) السيد  عوض  قباج  يوسف 

نافخ لز5ق.
استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)
من مهامه كمتصرف للشركة وتعيين)
السيد يوسف قباج متصرفا  ديدا)
للشركة وذلك إلى غاية الجمع العام)
والتي) املالية  السنة  في  الذي سيبت 

ستختتم في)31)ديسمبر)2221.
استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)
من مهامه كرئيس مدير عام الشركة)
وتعيين السيد يوسف قباج كرئيس)
إلى) وذلك  للشركة  عام  ديد  مدير 
سيبت) الذي  العام  الجمع  غاية 
في ستختتم  والتي  املالية  السنة   في 

31)ديسمبر)2221.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (2222 ما25) (3 بتا5يخ)

.732899
134 P

RIAD SOLTAN
Société Anonyme

Au(Capital(de 5.000.000 Dhs
 Siège(Social : 16, Rue(Ali
Abderrazak - Casablanca

 Registre du Commerce de
Casablanca(n° 154131

والجمع) اإلدا5ة  مجالس  بمو 0 
يناير) (31 بتا5يخ) االستثنائي  العام 

2222)تقر5 ما يلي):
للمتصرف) الدائم  املمثل  تغيير 
من) سيكون  والذي  دا5نا  اليونس 
اآلن فصاعدا السيدة نوال الطاهري)

عوض السيد امين العلمي.
للمتصرف) الدائم  املمثل  تغيير 
والذي) ايمو  األوائل  دا5نا  اليونس 
السيد) فصاعدا  اآلن  من  سيكون 
محمد) السيد  عوض  قباج  يوسف 

نافخ لز5ق.

استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)
من مهامه كمتصرف للشركة وتعيين)
السيد يوسف قباج متصرفا  ديدا)
للشركة وذلك إلى غاية الجمع العام)
والتي) املالية  السنة  في  الذي سيبت 

ستختتم في)31)ديسمبر)2222.
استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)
من مهامه كرئيس مدير عام الشركة)
وتعيين السيد يوسف قباج كرئيس)
إلى) وذلك  للشركة  عام  ديد  مدير 
سيبت) الذي  العام  الجمع  غاية 
في ستختتم  والتي  املالية  السنة   في 

31)ديسمبر)2222.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (2222 ما25) (3 بتا5يخ)

.732923
135 P

 AL EXPERIENCIA
IMMOBILIER

Société Anonyme
Au(Capital(de 1.000.000 Dhs

 Siège(Social : 16, Rue(Ali
Abderrazak - Casablanca

 Registre du Commerce de
Casablanca(n° 218473

والجمع) اإلدا5ة  مجالس  بمو 0 
يناير) (31 بتا5يخ) االستثنائي  العام 

2222)تقر5 ما يلي):
للمتصرف) الدائم  املمثل  تغيير 
من) سيكون  والذي  دا5نا  اليونس 
اآلن فصاعدا السيدة نوال الطاهري)

عوض السيد امين العلمي.
للمتصرف) الدائم  املمثل  تغيير 
والذي) ايمو  األوائل  دا5نا  اليونس 
السيد) فصاعدا  اآلن  من  سيكون 
محمد) السيد  عوض  قباج  يوسف 

نافخ لز5ق.
استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)
من مهامه كمتصرف للشركة وتعيين)
السيد يوسف قباج متصرفا  ديدا)
للشركة وذلك إلى غاية الجمع العام)
والتي) املالية  السنة  في  الذي سيبت 

ستختتم في)31)ديسمبر)2224.



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2226

استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)
من مهامه كرئيس مدير عام الشركة)
وتعيين السيد يوسف قباج كرئيس)
إلى) وذلك  للشركة  عام  ديد  مدير 
سيبت) الذي  العام  الجمع  غاية 
في ستختتم  والتي  املالية  السنة   في 

31)ديسمبر)2224.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (2222 ما25) (2 بتا5يخ)

.732814
136 P

MAREMCO
Société Anonyme

Au(Capital(de 50.000.000 Dhs
 Siège(Social : 16, Rue(Ali
Abderrazak - Casablanca

 Registre du Commerce de
Casablanca(n° 171193

والجمع) اإلدا5ة  مجالس  بمو 0 
يناير) (31 بتا5يخ) االستثنائي  العام 

2222)تقر5 ما يلي):
للمتصرف) الدائم  املمثل  تغيير 
من) سيكون  والذي  دا5نا  اليونس 
اآلن فصاعدا السيدة نوال الطاهري)

عوض السيد امين العلمي.
للمتصرف) الدائم  املمثل  تغيير 
والذي) ايمو  األوائل  دا5نا  اليونس 
السيد) فصاعدا  اآلن  من  سيكون 
محمد) السيد  عوض  قباج  يوسف 

نافخ لز5ق.
استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)
من مهامه كمتصرف للشركة وتعيين)
السيد يوسف قباج متصرفا  ديدا)
للشركة وذلك إلى غاية الجمع العام)
والتي) املالية  السنة  في  الذي سيبت 

ستختتم في)31)ديسمبر)2221.
استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)
من مهامه كرئيس مدير عام الشركة)
وتعيين السيد يوسف قباج كرئيس)
إلى) وذلك  للشركة  عام  ديد  مدير 
سيبت) الذي  العام  الجمع  غاية 
في ستختتم  والتي  املالية  السنة   في 

31)ديسمبر)2221.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (26 بتا5يخ)

.732279

137 P

AGHOUATIM AL BARAKA

S.A

Société Anonyme

Au(Capital(de 50.000.000 Dhs

 Siège(Social : 16, Rue(Ali

Abderrazak - Casablanca

 Registre du Commerce de

Casablanca(n° 136959

والجمع) اإلدا5ة  مجالس  بمو 0 

تقر5 (2222 يناير) (31 بتا5يخ)  العام 

ما يلي):

للمتصرف) الدائم  املمثل  تغيير 

والذي) ايموبيليي  ديفلوبمو  اليونس 

السيدة) فصاعدا  اآلن  من  سيكون 

امين) السيد  عوض  الطاهري  نوال 

العلمي.

استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)

من مهامه كمتصرف للشركة وتعيين)

متصرفا) لز5ق  نافخ  عمر  السيد 

 ديدا للشركة وذلك إلى غاية الجمع)

العام الذي سيبت في السنة املالية)

والتي ستختتم في)31)ديسمبر)2221.

قباج) يوسف  السيد  استقالة 

من مهامه كرئيس مدير عام الشركة)

وتعيين السيد عمر نافخ لز5ق كرئيس)

إلى) وذلك  للشركة  عام  ديد  مدير 

سيبت) الذي  العام  الجمع  غاية 

في ستختتم  والتي  املالية  السنة   في 

31)ديسمبر)2221.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم) تحت  (2222 ما25) (9 بتا5يخ)

.733722

138 P

BIDAYAT AL KHEIR
Société à Responsabilité Limitée
Au(Capital(de 50.000.000 Dhs

 Siège(Social : 16, Rue(Ali
Abderrazak - Casablanca

 Registre du Commerce de
Casablanca(n° 219135

العام)) الجمع  محضر  بمو 0 
فبراير) (2 بتا5يخ) املنعقد  للشركاء،)

2222)تقر5 ما يلي):
استقالة السيد محمد نافخ لز5ق)
وتعيين) للشركة  كمسير  مهامه  من 
مسيرا  ديدا) قباج  يوسف  السيد 
للشركة ملدة غير محددة وذلك ابتداء)

من فاتح فبراير)2222.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (2222 ما25) (9 بتا5يخ)

.733699
139 P

STE ISSOUFAR
SARL

حي املو واومنة املركز، خنيفرة
غير) ا تماع  محضر  بمقت�سى 
عادي بتا5يخ)31)يناير)2222)تم اتخاذ)

القرا5 التالي):
التشطي0 على الشركة،) (: القرا5)
مصفي) بولوز  عزيز  السيد  وتعيين 

للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتا5يخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
 2222/71 2222)تحت 5قم) 5)ما25)

السجل التجا5ي 5قم)2391.
140 P

STE POUMIA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 SIEGE(SOCIAL : DOUAR
 DLALHA ROUTE MLY

BOUSSELHAM
بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون) وضع  (2215 يناير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
االبتدائية) باملحكمة  املحدودة 
تحمل) والتي  الغرب  األ5بعاء) بسوق 

الخصائص التالية):

STE POUMIA(:(تسمية 

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
5أ2 املال):)حدد في)12.222)د5هم)

ا تماعية) قسمة  (122 إلى) مقسمة 

من فئة)122)د5هم.

األشغال) في  مقاول  (: الهدف)

املختلفة.

الداللحة) دوا5  (: اال تماعي) املقر 

طريق موالي بوسلهام.

التسيير):)بوسلهام بوكرن.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

األ5بعاء) بسوق  باملحكمة  الضبط 

5قم) التجا5ي  وبالسجل  الغرب 

25747)بتا5يخ)5)فبراير)2216.

141 P

ائتمانية القد2

12،)زنقة بكين،)شقة 5قم)3،املحيط،)الرباط

الهاتف/الفاكس):)25.37.72.62.21

2 و 2)2)
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

عما5ة 32، شقة 5قم 8
زنقة موالي احمد الوكيلي

حسان - الرباط

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون) وضع  (2222 فبراير) (17

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

الخصائص) تحمل  الوحيد  بشريك 

التالية):

التسمية):)2 و)2222.

الصفة القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية بشريك وحيد.

استيراد) (: اال تماعي) الهدف 

قطع) استيراد  الجديدة،) السيا5ات 

غيا5 السيا5ات.

د5هم) (122.222 (: الرأسمال)

 122 من) سهم  (1222 إلى) مقسمة 

د5هم لكل منهما.

املدة):)99)سنة من تا5يخ تأسيسها.

املقر اال تماعي):)عما5ة)32،)شقة)
زنقة موالي احمد الوكيلي،) (،8 5قم)

حسان)-)الرباط.



2227 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

سوف تدا5 الشركة من) (: اإلدا5ة)
قبل السيد الناصري نجي0.

خدمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية) باملحكمة  التجا5ي  السجل 
زمو5،) -)سال،) بالرباط لوالية الرباط)
2222)مسجل) ما25) (12 زعير بتا5يخ)
تحت 5قم السجل التجا5ي)143729.
142 P

شركة بدر الشام
تأسيس شركة

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) (،2222 يناير) (22
ذات مسؤولية محدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):
الشام) بد5  شركة  (: التسمية)

ش.ذ.م.م.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
زنقة) زاوية  (: اال تماعي) املقر 
 13 املعمو5ة واألميرة اليزابت العما5ة)

5قم)7،)القنيطرة.
مطعم) (: اال تماعي) الهدف 

واألكالت السريعة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد محمد) (: التسيير)
نو5 األيوبي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
د5هم مقسمة) (122.222 الشركة في)
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1222 إلى)

للواحدة،)موزعة كاآلتي):
 422 األيوبي) نو5  محمد  السيد 

حصة.
 152 بولعيون) مصطفى  السيد 

حصة.
 152 بولعيون) ياسين  السيد 

حصة.
 322 السيد عبد الحميد أبو زيد)

حصة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
فبراير) (27 االبتدائية بالقنيطرة يوم)

2222)تحت 5قم)853.
143 P

 SOCIETE INAAM

COSMETIC
SARL AU

حل الشركة
للشركة) العام  الجمع  عقد  بعد 

 SOCIETE INAAM COSMETIC

: التالي) باملقر  املتوا دة  (SARL AU 

3)تجزئة كوماطراف)2)حي واد الذه0)

تما5ة،)5أسمالها)12.222)د5هم قر5ت)

شركة ما يلي):

فبراير) (3 حل الشركة اعتبا5ا من)

.2222

القانوني) اإليداع  إ راء) تم 

بتا5يخ بتما5ة  االبتدائية   باملحكمة 

12)فبراير)2222)تحت الرقم)3145.
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STE GROP FISH ERRAHALI
تأسيس ش.ذ.م.م ذ.ش.و

15)فبراير) تم بمدينة العيون يوم)

2219)تأسيس ش.ذ.م.م.)باملواصفات)

التالية):

 STE GROP FISH (: االسم)

ERRAHALI

 48 املقر):)شا5ع أم السعد عما5ة)

طبقة)3)5قم)12)العيون.

الهدف):)نقل األسماك،)التجا5ة في)

 ميع املواد البحرية.

الرأسمال):)122.222)د5هم.

املساهمون):

الركراكي الرحالي):)122)حصة.

حسن بنزوين):)122)حصة.

محمد الزمهرير):)122)حصة.

محمد الرحالي):)122)حصة.

غير) ملدة  وكلتا  والتسيير  اإلدا5ة 

محدودة للسيد محمد الرحالي.

تم وضع القانون املؤسس للشركة)

في املحكمة االبتدائية بالعيون بتا5يخ)

15)فبراير)2217)تحت 5قم)248/17.

بنفس) األخيرة  هذه  تسجيل  وتم 

اليوم وتحت 5قم)22793.

145 P

تسيير حر ألصل تجاري
بواسطة عقد عرفي بتا5يخ)8)يوليو)
أعطت شركة ديفالون مالكة) (2219
امللك الكائن بجماعة أو5ير تامراغت)
أكادير حق التسيير الحر لشركة إقامة)

عند بنيج.
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مكت0 املحاسبة إيهاب استشا5ة

ش.ذ.م.م
5أسمال الشركة):)122.222)د5هم

مقرها اال تماعي):)شا5ع الحسن الثاني

عما5ة البنك املغربي للتجا5ة الخا5 ية
مكت0 5قم)9،)الناضو5

2.ت):)5415

LOGO DESIGN
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)
تم تأسيس شركة) (2222 فبراير) (21
باملميزات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية):
LOGO DESIGN(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.

املوضوع):)هدف الشركة):
وكالة االتصاالت واإلعالن.

الطريق) (،419 (: الشركة) مقر 
الرئي�سي،)5قم)39،)الناظو5.

 122.222 (: الشركة) 5أسمال 
د5هم،)مقسمة إلى)12.222)حصة من)
12)د5اهم للحصة الواحدة كلها) فئة)
محر5ة وموزعة كل حس0 مساهمته)

على النحو التالي):
 9.522 (: كمال) اعراب  السيد 

حصة.
السيد ميمي محمد):)522)حصة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
اعراب كمال مسيرا للشركة ملدة غير)

محدودة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

السجل) في  مقيدة  الشركة 

التجا5ي بالناضو5 تحت 5قم)19733.
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مكت0 املحاسبة إيهاب استشا5ة

ش.ذ.م.م
5أسمال الشركة):)122.222)د5هم

مقرها اال تماعي):)شا5ع الحسن الثاني

عما5ة البنك املغربي للتجا5ة الخا5 ية
مكت0 5قم)9،)الناضو5

2.ت):)5415

SAPPHIRE ASCENSEUR
SARL

5أسمال الشركة : 52.222 د5هم

مقرها اال تماعي : حي املنا5 5قم 55
سلوان، الناضو5

2.ت : 18153

الجمع) محضر  بمقت�سى 

بتا5يخ املنعقد  العادي  غير   العام 

31)يناير)2222،)قر5 مساهمو شركة)

 SAPPHIRE( ASCENSEUR( -( SARL

ما يلي):

تحويل مقر الشركة من العنوان):))
حي املنا5،)5قم)55،)سلوان،)الناضو5)

(: بالعنوان) الكائن  الجديد  املقر  إلى 
(،1 5قم) األول،) الحسن  شا5ع  (،641

الناضو5.

تغيير البند)4)من القانون األسا�سي)

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالناضو5 بتا5يخ)4)ما25)2222)تحت)
5قم)322.
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SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

STE PNEU TECH SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

((: 2219)لشركة) 21)نوفمبر) املؤ5خ في)

ذات) (STE PNEU TECH SERVICE

وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
زنقة تونس) (،18 (: مقرها اال تماعي)

املدينة الجديدة مكنا2 قد تقر5):



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2228

للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل 

زنقة تونس) (،18 (: إلى العنوان التالي)

املدينة الجديدة الطابق األول الشقة)

5قم)1)مكنا2.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (2 بتا5يخ) بمكنا2  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1262.)سجل تجا5ي)

5قم)47475.
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SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

STE STAR RANCH

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

لشركة)) (2222 فبراير) (14 في) املؤ5خ 

املسؤولية) ذات  (STAR RANCH

مقرها) وحيد،) بشريك  املحدودة 

(،1 تجزئة االنبعاث) (،39 (: اال تماعي)

طريق اكو5اي،)مكنا2،)قد تقر5):

ا تماعية) حصة  (1222 تحويل)

بنحميد) السيد  املرحوم  للمتوفى 

نو5 الدين إلى و5ثته السيدة حليمة)

بنحميد) حسن  السيد  محزوم،)

والسيد بنحميد محمد.

محزوم) حليمة  السيدة  تعيين 

إعطاء) مع  للشركة  وحيدة  مسيرة 

صالحية اإلمضاء)لها وحدها.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

من):)شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (9 بتا5يخ) بمكنا2  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1233.)سجل تجا5ي)

5قم)39633.
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SAMIR BAYYOU
Comptable Agréé

STE YAKOV STUDIO
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 بشريك وحيد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
(: 2222)لشركة) 22)نوفمبر) املؤ5خ في)
املسؤولية) ذات  (YAKOV STUDIO
مقرها) وحيد،) بشريك  املحدودة 
الطابق) (،12 5قم) شقة  (: اال تماعي)
إقامة ليشبونة،) زنقة تا5ودانت،) (،4

مكنا2،)قد تقر5):
للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل 
(،526 شقة 5قم) (: إلى العنوان التالي)
عالل) شا5ع  (،37 الخامس،) الطابق 

ابن عبد هللا،)مكنا2.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (9 بتا5يخ) بمكنا2  التجا5ية 
2222)تحت 5قم)1234.)سجل تجا5ي)

5قم)46927.
150Pمكرر 

STE COMPUTER PARTNER
SARL AU

RC : 31267
تأسيس شركة

ما25) (9 بتا5يخ) بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2222
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
 STE COMPUTER (: التسمية)

PARTNER)ش.م.م بشريك وحيد.
واملعدات) األ هزة  بيع  (: النشاط)

املعلوماتية)-)أشغال متعددة.
موالي) حي  (: اال تماعي) املقر 
3)الشطر األول،) 12)5قم) 5شيد بلوك)

العيون.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
د5هم) (122.222 (: املال) 5أ2 
مقسمة) حصة  (1222 على) مقسمة 

كالتالي):
 1222 مصطفى) اعي�سي  السيد 

حصة.

التسيير):)السيد اعي�سي مصطفى)
غير) ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.)
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتا5يخ بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
9)ما25)2222)تحت 5قم)2222/669.
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 STE UNIVISION
 COMPAGNY IMPORT

EXPORT
SARL AU

RC : 31269
تأسيس شركة

ما25) (9 بتا5يخ) بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (2222
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
 STE UNIVISION (: التسمية)
 COMPAGNY IMPORT EXPORT

ش.م.م بشريك وحيد.
تصدير) (- عامة) تجا5ة  (: النشاط)

واستيراد.
 X(املقر اال تماعي):)5قم)378)بلوك

شقة 5قم)2)بقعة)25)ما25 العيون.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
د5هم) (122.222 (: املال) 5أ2 
مقسمة) حصة  (1222 على) مقسمة 

كالتالي):
 1222 محمد) بوتراصيت  السيد 

حصة.
بوتراصيت) السيد  (: التسيير)
محمد املسير الوحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.)
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتا5يخ بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
9)ما25)2222)تحت 5قم)2222/672.
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 RESTO ET MICHOUAT
SANAD

املسجل) العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم تأسيس) (2222 فبراير) (11 بتا5يخ)

شركة تحمل الخصائص التالية):

 RESTO ET (: التسمية)
MICHOUAT SANAD

SARL AU(:(الشكل القانوني
(: اال تماعي) الهدف 

RESTAURANT
5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)د5هم للحصة.
تجزئة العبادي) (: املقر اال تماعي)
بريكة شا5ع الحسن األول عما5ة)124 

تما5ة.
تم تعيين السيد أحمد) (: التسيير)

بلحسين كمسير للشركة.
التجا5ي) السجل  تقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بتما5ة تحت 5قم)

129689)بتا5يخ)4)ما25)2222.
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AL KHARAKI SERVICES
املسجل) العرفي  العقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  (2222 فبراير) (7 بتا5يخ)

شركة تحمل الخصائص التالية):
 AL KHARAKI (: التسمية)

.SERVICES
SARL(:(الشكل القانوني

(: اال تماعي) الهدف 
.INSTALLATION(ELECTRIQUE

 FABRICATION,(REPARATION 
 ET VENTE DE MATERIEL

.ELECTRIQUE
 TRAVAUX DIVERS OU DE

.CONSTRUCTION
5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)د5هم للحصة.
شقة) (32 عما5ة) (: املقر اال تماعي)
شا5ع موالي أحمد لوكيلي حسان) (8

الرباط.
عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
منانة) أحمد  والسيد  زايد  العزيز 

كمسيرين للشركة.
التجا5ي) بالسجل  تقييد  تم 
باملحكمة التجا5ية بالرباط تحت 5قم)

143663)بتا5يخ)9)ما25)2222.
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2229 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

 CONSTRUCTION

TECHNOLOGIE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : متجر 5قم 2، 411، 

حي مريم، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 CONSTRUCTION (: التسمية)

.TECHNOLOGIE(SERVICE(SَARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

(،2 5قم) متجر  (: اال تماعي) املقر 

411،)حي مريم،القنيطرة.

في) مقاول  (: الشركة) موضوع 

العما5ات.

االستيراد والتصدير.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
5أسمال) ( حدد) (: 5أسمال الشركة)

د5هم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

ا تماعية) حصة  (1.222 إلى) مقسم 

محر5ة) للواحدة،) د5هم  (122 بقيمة)

بكاملها،)مكتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد محمد حسن الو5اق):)822 

حصة.

 222 (: الو5اق) أسامة  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى السيد أسامة) التسيير)

الحامل) مغربية،) الجنسية  الو5اق،)

.G614251(للبطاقة الوطنية 5قم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجا5ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

5قم)54135)بتا5يخ)3)فبراير)2222.
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مكت0 املوفق للمحاسبة

 SOCIETE AL GHARBAOUYA

IMPORT/EXPORT
SARL AU

5أسمالها 12.222 د5هم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة نشاط تجا5ي
الجمع) محضر  بمقت�سى 

 2222 فبراير) (12 بتا5يخ) االستثنائي 

تمت املوافقة على):

تجا5ي) نشاط  إضافة 

 SOCIETE AL« املسماة) للشركة 

GHARBAOUYA IMPORT/

(: في) املتمثل  (»EXPORT SARL AU

للحساب) مرافق  بدون  األمتعة  نقل 

الخاص.

باملحكمة) التجا5ي  السجل  5قم 

االبتدائية بسيدي سليمان تحت 5قم)

.1467

املقر اال تماعي):)الرقم)112)تجزئة)

كوسيناب سيدي سليمان.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)

2222)تحت) 6)ما25) سليمان بتا5يخ)

5قم)2222/39.
للخالصة والبيان

األستاذ):)املوفق حميد
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مكت0 املوفق للمحاسبة

SOCIETE IKIMA
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي بتا5يخ)3)يناير)

2222)تمت صياغة القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

اآلتية خصوصياتها):

 SOCIETE IKIMA (: التسمية)

.SARL

 MARCHAND DE(-(1(:(األهداف

.MEUBLES EN DETAIL

 MARCHAND DE (- (2

.MATERIEL ELECTROMENAGER

.NEGOCIANT(-(3

بسيدي) حدد  (: اال تماعي) املقر 

سليمان بتجزئة  ليل التازي الطابق)

األول الرقم)28.

5أسمال):)122.222)د5هم مقسمة)

بقيمة) ا تماعية  حصة  (1222 إلى)

122)د5هم للواحدة وموزعة  ميعها)

على الشكل التالي):

السيد عبد الحق الجر يني):)252 

حصة أي)25.222)د5هم.

السيد عبد االله الجر يني):)252 

حصة أي)25.222)د5هم.

 252 (: الجر يني) احمد  السيد 

حصة أي)25.222)د5هم.

(: السيد محمد العربي الجر يني)

252)حصة أي)25.222)د5هم.

يدير) محددة  غير  ملدة  (: التسيير)

الحق) عبد  السيد  املؤسسة  شؤون 

الجر يني وتخول له كافة الصالحيات)

تعيين) إمكانية  مع  ذلك،) أ ل  من 

مساعدين له على التسيير.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

للمؤسسة.

تصادف) (: اال تماعية) السنة 

السنة امليالدية.

األ5باح) (: املحاسبية) النتيجة 

للشركاء)صالحية تعيينها باقتراح من)

املسيرين.

الشركاء) يتقاسمها  (: الخسا5ة)

بحس0 حصصهم اال تماعية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)

2222)تحت) 4)ما25) سليمان بتا5يخ)

5قم)2222/35.
للخالصة والبيان

األستاذ):)املوفق حميد
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CUISINAVI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : زاوية زنقة عمرو 
بن العاص و مال صدقي الزوهاوي 

ودمشق إقامة ال5كو 17 5قم 5، 

القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 CUISINAVI( SَARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر اال تماعي): زاوية زنقة عمرو 
بن العاص و مال صدقي الزوهاوي 

 ،5 5قم   17 ال5كو  إقامة  ودمشق 

القنيطرة.

موضوع الشركة):)مقاول نجا5.

التجا5ة بصفة عامة.

األشغال املختلفة.

مقاولة في نجا5ة الخش0 بجميع)

أنواعه.
5أسمال) ( حدد) (: 5أسمال الشركة)

د5هم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

ا تماعية) حصة  (1.222 إلى) مقسم 

محر5ة) للواحدة،) د5هم  (122 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد بد5 بريكات):)1222)حصة.

املدة):)99)سنة.

بد5) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

بريكات.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجا5ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
5قم)54411)بتا5يخ)26)فبراير)2222.
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SOCIETE NSIRYA
SARL

5أسمالها 12.222 د5هم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها اال تماعي : ياسمين 4 حدائق 
زمو5 الخميسات

محضر تصفية الشركة
مصحح) عام  محضر  بمو 0 

اإلمضاء)بتا5يخ)11)فبراير)2222):
تم االتفاق على التصفية املسبقة)

.NSIRYA SARL(لشركة
وذلك بمقرها اال تماعي املو ود 

ياسمين 4 حدائق زمو5 الخميسات.
تحت  الشركة  تصفية  تمت 
إشراف السيد نصيري 5شيد بصفته 

5ئيسا للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتا5يخ  96 5قم  تحت   بالخميسات 

 27 فبراير 2222.
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AMORA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها 122.222 د5هم

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مقرها اال تماعي : 382، شا5ع 
محمد الخامس، إقامة صومعة 

حسان 27، 5قم 35، الطابق األول، 
القنيطرة

السجل التجا5ي 5قم 51821
تفويت حصص، تعيين مسير  ديد

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
لشركة)»AMORA CAR«)شركة ذات)

مسؤولية محدودة،)تقر5 ما يلي):
 522 تفويت) على  املصادقة 
السيدة) ملك  في  ا تماعية  حصة 
الطيبي) السيد  لفائدة  كنوني،) سناء)
وحيد،)لتصبح شركة ذات املسؤولية)

املحدودة بشريك وحيد.
سناء) املسيرة  استقالة  قبول 
بخات) يونس  السيد  وتعيين  كنوني 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  أفضيل،)
الطيبي) والسيد  (،K429562 5قم)
وحيد،)الحامل للبطاقة الوطنية 5قم)

G196633،)مسيرين للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
5قم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

73971 بتا5يخ 16 يناير  2222.
السجل التجا5ي 5قم 91821.
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 GLOBAL ATLANTIC
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

5أسمالها : 122.222 د5هم
املقر اال تماعي : 116، تجزئة بسمة، 

اوالد او يه، القنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 GLOBAL ATLANTIC (: التسمية)

.SERVICE(SَARL(AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
تجزئة   ،116 (: اال تماعي) املقر 

بسمة، اوالد او يه 5، القنيطرة.
التجا5ة بصفة) (: موضوع الشركة)

عامة.
بيع مواد البناء)بالتقسيط.

5أسمال) ( حدد) (: 5أسمال الشركة)
د5هم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 
ا تماعية) حصة  (1.222 إلى) مقسم 
محر5ة) للواحدة،) د5هم  (122 بقيمة)
بكاملها،)مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
(: الهيفوف) الغني  عبد  السيد 

1222)حصة.
املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  أسند  (: التسيير)
الجنسية) الهيفوف،) عبد الغني 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  مغربية،)

.GK112455(5قم
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجا5ي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

5قم)54223)بتا5يخ)12)فبراير)2222.
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HABITAT PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : متجر 5قم 8، عما5ة 

11، تجزئة الكوثر، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 HABITAT PLUS (: التسمية)

.SَARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 ،8 5قم  متجر   : اال تماعي) املقر 

عما5ة 11، تجزئة الكوثر، القنيطرة.

اإلنعاش) (: الشركة) موضوع 

العقا5ي.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
5أسمال) ( حدد) (: 5أسمال الشركة)

د5هم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

ا تماعية) حصة  (1.222 إلى) مقسم 

محر5ة) للواحدة،) د5هم  (122 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد هوكيت سيرج إيف دونيس:))

422)حصة.

 422 (: مسهل) حيات  السيدة 

حصة.

 222 (: أنتييس) بريسما  شركة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد هوكيت)

الجنسية) دونيس،) إيف  سيرج 

5قم) السفر  لجواز  الحامل  فرنسية،)

.17DI57535

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجا5ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
5قم)54483)بتا5يخ)9)ما25)2222.
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 INSTITUTION LES 4

SAISONS PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر اال تماعي : بئر الرامي الغربية 

زنقة 5 5قم 312 - القنيطرة

تفويت حصص ا تماعية
تغيير مسير الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يوليو) (8 بتا5يخ) املؤ5خ  االستثنائي 

اإلمضاءات) واملصحح  (2219

تم) القنيطرة  بمدينة  واملسجل 

إحداث التغييرات التالية):

1)-)تفويت الحصص اال تماعية:

املصادقة على تفويت)342)حصة)

عال) للسيدة  اململوكة  ا تماعية 

 INSTITUTION« شركة) في  أسماء)

لفائدة) (»LES 4 SAISONS PRIVEE

السيدة بشرى العز5ي.

 INSTITUTION(:(تسمية الشركة

.LES 4 SAISONS PRIVEE

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات املسؤولية املحدودة.

بئر) (: للشركة) اال تماعي  املقر 

 -  312 5قم   5 زنقة  الغربية  الرامي 

القنيطرة.

الشركة  من  الغرض   : الهدف 

سواء  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

لنفسها أو لغيرها أو مساهمة في :

مد5سة خصوصية للتعليم.

العمليات  عام،  ميع  وبشكل 

الصناعية،  املالية،  التجا5ية، 

والخدماتية،  الحرفية،  العقا5ية، 

واملرتبط  الشركة،  لحساب   ميعها 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 

اال تماعي لتطوير الشركة.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ تا5يخ التأسيس.

5أسمال   : الشركة  5أسمال 

د5هم   122.222 في  محدد  الشركة 

مقسمة بين الشركاء :
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العز5ي بما قد5ه  السيدة بشرى 
34.222 د5هما، ما يعادل 342 حصة 

ا تماعية.
السيدة بد وي شاوش دليلة بما 
قد5ه 33.222 د5هما، ما يعادل 332 

حصة ا تماعية.
تحفة  املطهري  طاهري  السيدة 
بما قد5ه 33.222 د5هما، ما يعادل 

332 حصة ا تماعية.
2 - التسيير :

السيدتان  تسيرانها  الشركة 
بالتوقيع املشترك :

5قم  العز5ي،  بشرى  السيدة 
.G267433 ب.ت.و

دليلة،  شاوش  بد وي  السيدة 
.G222496B 5قم بطاقة اإلقامة

وذلك ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
ملدينة  التجا5ية  السجالت  بمصلحة 
 2222 ما25    3 بتا5يخ  القنيطرة 

تحت 5قم 46389.
لإليداع والبيان
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FIDMAS

 CONSEILLER(COMPTABLE,(FISCALE(ET

JURIDIQUE

368(Av(Med(V(Appt(4(-(2éme(Etage(-(

KENITRA

GSM 26.61.84.21.92

BRICONEGO
شركة ذات مسؤولية محدودة

العام) الجمع  محضر  بمو 0 
 24 بتا5يخ) املنعقد  العادي  غير 
لشركة) شركاء) قر5  (2222 فبراير)
ذات) شركة  (»BRICONEGO«
5أسمالها) محدودة  مسؤولية 
 167 طريق) مقرها  د5هم  (122.222
القنيطرة) (3 5قم) مكت0  علي   امام 

ما يلي):
1)-)تفويت الحصص.

2)-)تغيير الشكل القانوني للشركة.
3)-)تعيين مسير  ديد للشركة.

1)-)تحويل مجموع حصص السيد)
نموح  مال إلى السيد  امع النجاح.

السيد) حصص  مجموع  تحويل 

نموح 5شيد إلى السيد  امع النجاح.

السيد) حصص  تحويل  ميع 

نموح يوسف إلى السيد  امع النجاح.

السيدة) مجموع حصص  تحويل 

السيد  امع) إلى  فاطمة  ايدموليد 

النجاح.

شركة) حصص  تصبح  وبذلك 

»BRICONEGO«)موزعة على الشكل)

التالي):

 1222 (: النجاح) السيد  امع 

حصة.

2)-)تغيير الشكل القانوني للشركة)

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى)

شركة ذات مسؤولية محدودة بمسير)

وحيد.

النجاح) السيد  امع  تعيين  (- (3

مسؤول عن الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 74424 بتا5يخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

تحت 5قم)5)ما25)2222.
بمثابة ومقت�سى املسير
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SNACK TAIB B1
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : زاوية زنقة ها5ون 

الرشيد وزمزم، إقامة أمينة 2، 

متجر 5قم 7، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 SNACK TAIB B1 (: التسمية)

.SَARL(AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر اال تماعي): زاوية زنقة ها5ون 

الرشيد وزمزم، إقامة أمينة 2، متجر 
5قم 7، القنيطرة.

أكلة) سناك  (: الشركة) موضوع 

سريعة.
5أسمال) ( حدد) (: 5أسمال الشركة)

د5هم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

ا تماعية) حصة  (1.222 إلى) مقسم 

محر5ة) للواحدة،) د5هم  (122 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1222 (: بولشكر) الطي0  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد الطي0)

الحامل) الجنسية مغربية،) بولشكر،)

.G627121(للبطاقة الوطنية 5قم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجا5ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
5قم)54479)بتا5يخ)5)ما25)2222.
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ICHRAK PROMO
SARL AU

تأسيس شركة
وضع) (2222 فبراير) (17 تم بتا5يخ)

محدودة) لشركة  منضم  قانون 

املسؤولية ذات املميزات التالية):

 ICHRAK PROMO (: التسمية)

.SARL AU

الهدف : منعش عقا5ي.

زنقة   12  : اال تماعي  املقر 

الشرا5دة الطابق السفلي د5ب لوبيال 

بو5كون - الدا5 البيضاء.

مدة االستمرا5 : 99 سنة من تا5يخ 

تسجيل الشركة في السجل التجا5ي.
الشركة  5أسمال   : املال  5أ2 

محدد في 122.222 د5هم مسدد نقدا 

ومقسم إلى 1.222 حصة ا تماعية 

من فئة 122 د5هم للحصة الواحدة 

مقسمة على الشكل التالي :

السيد يوم الهناء حفيظ : 1222 

حصة.

املتصرف : يقوم بتسيير الشركة 

السيد يوم الهناء حفيظ.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  لتنتهي  يناير 

سنة.
باملركز  تم   : التجا5ي  السجل 
الدا5  بمدينة  لالستثما5  الجهوي 

البيضاء تحت 5قم 458223.
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STE SUN DRIP IRRIGATION
SARL AU

تجزئة بساط 2 5قم 53 تماللت
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

3967
 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في)
إعداد) تم  مراكش  في  (2222 فبراير)
الشركة») »لشكل  األسا�سي) القانون 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
 STE SUN DRIP(:(تسمية الشركة

.IRRIGATION SARL AU
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
أعمال السقي وبيع األسمدة.

تجزئة)  : اال تماعي  املقر  عنوان 
بساط)2)5قم)53)تماللت.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 122.222 (: مبلغ 5أسمال الشركة)
د5هم.

الحصص العينية):)1222)حصة.
الشخصية) الشركاء) أسماء)
محمد) السيد  (: وعناوينهم) والعائلية 
 1 أد5ا5) تجزئة  اسكجو5  وكردو2،)

5قم)181)مراكش.
(: الشركاء) على  األنصبة  توزيع 
1222)حصة السيد محمد وكردو2.
أسماء)مسيري الشركة الشخصية)
محمد) السيد  (: وعناوينهم) والعائلية 
 1 أد5ا5) تجزئة  اسكجو5  وكردو2،)

5قم)181)مراكش.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة)
5قم) تحت  (2222 ما25) (6 بتا5يخ)

.73/2222
167 P
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PROFUMO DI MARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
العرفي) العقد  تسجيل  تا5يخ 
14)يناير)2222)في الرباط والتي تحمل)

الخصائص التالية):
الهدف اال تماعي):)1)-)مطعم.

2)-)ممون.
3)-)مقهى.

5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 
122)د5هم للحصة الواحدة مملوكة)

للسيد مصطفى امعاشو.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
822،)شا5ع) املقر اال تماعي):)5قم)

املنزه،)يعقوب املنصو5،)الرباط.
املسير):)مصطفى امعاشو.

(: التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 
.143721
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NADRAYHAN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال 122.222 د5هم
املقر اال تماعي : حي الجديد بلوك 9 

5قم 462 تيفلت
عام) محضر  مع  بمقت�سى 
تم) (2222 فبراير) (24 استثنائي بتا5يخ)

ما يلي):
التي تملكها) بيع  ميع الحصص 
 522 مسعودة،) امليراوي  السيدة 
للحصة) د5هم  (122 بقيمة) حصة 
الواحدة لفائدة بن خادي يوسف و)
لكل) د5هم  (122 بقيمة) حصة  (522
حادي) بن  لفائدة  الواحدة  حصة 

سومية.
اشرف) القاد5ي  السيد  تعيين 

مسيرا تأسيسيا  ديدا للشركة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتا5يخ (129 5قم) تحت   بالخميسات 

 5)ما25)2222.
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TRANSPORT OUSSLILLOU
العرفي املسجل) العقد  بناءا على 
تم الجمع العام) (2222 يناير) (29 في)
 TRANSPORT لشركة) االستثنائي 
املسؤولية) ذات  (OUSSLILLOU
مقرها) وحيد  شريك  املحدودة 
الجديد) تيكمي  دوا5  اال تماعي 
لرقم) (3 زنقة) (5 بلوك) الجنوبية 
5أسمالها) و5زازات،) تغميكت  (892
بالسجل) مسجلة  د5هم  (222.222

التجا5ي تحت 5قم)9245.
وتقر5 في هذا الجمع):

دوا5) من  اال تماعي  املقر  تحويل 
تيكمي الجديد الجنوبية بلوك)5)زنقة)
إلى) و5زازات  تغميكت  (892 لرقم) (3
شقة) (4 5قم) 5يحان  زنقة  (6 سكتو5)

5قم)12)حي الرياض الرباط.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
فبراير) (25 يوم) بو5زازات  االبتدائية 
واملحكمة) (،126 5قم) تحت  (2222
التجا5ية بالرباط يوم)4)ما25)2222 

تحت 5قم)124698.
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STE STEF DEVELOPMENT
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤ5خ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2222 فبراير) (21 بتا5يخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
الهدف):)التسويق الرقمي.

عبر) الخدمات  وتصدير  استيراد 
اإلنترنت.

التجا5ة في التسويق الرقمي.
املقر):)32)شقة 5قم)8)شا5ع موالي)

أحمد لوكيلي،)حسان،)الرباط.

بما) املال  5أ2  حدد  (: املال) 5أ2 
قد5ه)122.222)د5هم.

تدا5 الشركة من طرف) (: التسيير)
السيد حاتم مصطفى األترا�سي ملدة)

غير محدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) لإليداع 
بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
السجل) 5قم  (2222 ما25) (4 بتا5يخ)

التجا5ي):)143581.
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STE RECREATE
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤ5خ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2222 يناير) (31 بتا5يخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
تكنولو يا) تطوير  (: الهدف)

املعلومات.
االتصاالت والتسويق على شبكة)

اإلنترنت.
املعلوماتية) املواد  وشراء) بيع 

والشبكات.
املقر):)32)شقة 5قم)8)شا5ع موالي)

أحمد لوكيلي،)حسان،)الرباط.
بما) املال  5أ2  حدد  (: املال) 5أ2 

قد5ه)122.222)د5هم.
تدا5 الشركة من طرف) (: التسيير)
غير) ملدة  الكزبا5ي  عزيز  السيد 

محدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) لإليداع 
بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
السجل) 5قم  (2222 ما25) (3 بتا5يخ)

التجا5ي):)143523.
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 STE CRYSTAL
TECHNOLOGIES

SARL AU
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرباط) مؤ5خ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2222 فبراير) (7 بتا5يخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

وتصدير) استيراد  (: الهدف)
)الخدمات والسلع).

توفير خدمة تكنولو يا املعلومات)
املعلومات) تكنولو يا  )تطوير 
الجوال،) (/ والوي0) (Blockchain
اسم) مزود  املواقع،) استضافة 
وكالة) الرقمي،) التسويق  النطاق،)

االتصاالت).
والتقليدية) اإللكترونية  التجا5ة 
استيراد) البضائع،) وبيع  )شراء)
عند) النقد  البضائع،) تصدير  (/

التسليم).
املقر):)32)شقة 5قم)8)شا5ع موالي)

أحمد لوكيلي،)حسان،)الرباط.
بما) املال  5أ2  حدد  (: املال) 5أ2 

قد5ه)12.222)د5هم.
تدا5 الشركة من طرف) (: التسيير)
غير) ملدة  خوم�سي  حاتم  السيد 

محدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) لإليداع 
بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
السجل) 5قم  (2222 ما25) (3 بتا5يخ)

التجا5ي):)143525.
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STE JR DESIGN
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤ5خ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2222 فبراير) (22 بتا5يخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
الداخلي) التصميم  (: الهدف)

لألفراد واملهنيين.
تد5ي0 في الديكو5.

)استيراد)/)تصدير  ميع منتجات)
الطالء)واألثاث.

املقر):)32)شقة 5قم)8)شا5ع موالي)
أحمد لوكيلي،)حسان،)الرباط.

بما) املال  5أ2  حدد  (: املال) 5أ2 
قد5ه)122.222)د5هم.

تدا5 الشركة من طرف) (: التسيير)
السيدة  ميلة 5بيع ملدة غير محدودة.
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بكتابة) تم  (: القانوني) لإليداع 

بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
السجل) 5قم  (2222 ما25) (4 بتا5يخ)

التجا5ي):)143579.
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 STE CENTRE MAROCAIN

 DU CONSULTING ET DE

 DEVELOPPEMENT DES

COMPETENCES
SARL

بالرباط) مؤ5خ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2222 فبراير) (21 بتا5يخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية املميزات التالية):

داخل) التد5ي0  تيسير  (: الهدف)

الشركات وفيما بينها.

دعم الشركات والرابطات وغيرها)

ملعايير) وفقا  شهادة  على  للحصول 

التصديق املعمول بها في كل ميدان.

املعنويين) األشخاص  تد5ي0 

والذاتيين.

املقر):)32)شقة 5قم)8)شا5ع موالي)

أحمد لوكيلي،)حسان،)الرباط.
بما) املال  5أ2  حدد  (: املال) 5أ2 

قد5ه)122.222)د5هم.

تدا5 الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد 5يبي فؤاد ملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) لإليداع 

بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
السجل) 5قم  (2222 ما25) (5 بتا5يخ)

التجا5ي):)143621.
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STE ZAYD TAYSSIR
SARL

الرأسمال : 122.222 د5هم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتا5يخ)
تم وضع القانون) (،2222 فبراير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

 ZAYD (: اال تماعية) التسمية 
.TAYSSIR

(/ عقاقيري) (: اال تماعي) الهدف 
بيع) (/ الحديدية) األدوات  في  تجا5ة 

مواد املباني.
املقر))اال تماعي):)5قم)44)الطابق)
بنداود) تجزئة  الكتاني  زنقة  األ5�سي 

حي الرحمة،)سال.
املدة اال تماعية):)99)سنة ابتداء)

من تا5يخ تأسيسها.
حدد) (: اال تماعي) الرأسمال 
 122.222 مبلغ) في  الشركة  5أسمال 
1.222)حصة من) د5هم موزعة على)
د5هم للحصة وزعت كما) (122 فئة)

يلي):
السيد لخباب فؤاد):)522)حصة.

السيد خلداوي عبد العزيز):)522 
حصة.

السنة اال تماعية):)تبدأ من فاتح)
يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

من) كل  ( تعيين) تم  (: التسيير)
وخلداوي) فؤاد  لخباب  السيدين 
كمسيرين للشركة ملدة) ( عبد العزيز)
غير محدودة وكموقعين على الوثائق)

البنكية.
تم إيداع السجل التجا5ي بمكت0)
 5 الضبط باملحكمة االبتدائية بسال)

ما25)2222)تحت 5قم)31291.
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PROXIMO TAX
SARL

إعالن متعلق بتفويت الحصص، 
تغيير التسمية، تغيير الغرض وتعيين 

مسير  ديد
غير) القرا5ات  محضر  بمقت�سى 
 PROXIMO شركة) لشركاء) العادية 
TAX SARL)ذات املسؤولية املحدودة)
املنعقدة بتا5يخ)9)أكتوبر)2219،)قر5)

هؤالء)ما يلي):
تفويت الحصص اال تماعية):

34)حصة ا تماعية،)من) تفويت)
 PROXIMO FIDUCIAL(طرف شركة
حسن) السيد  لفائدة  (،SARL AU

بنشليخة.

ا تماعية،) حصة  (16 تفويت)
من طرف السيد بد5 الدين دينا5ي،)

لفائدة السيد حسن بنشليخة.
توزيع) فإن  لذلك،) ونتيجة 
على) أصبح  اال تماعي  الرأسمال 

النحو التالي):
 52 (: دينا5ي) الدين  بد5  السيد 

حصة.
 52 (: بنشليخة) حسن  السيد 

حصة.
(: اال تماعية) الحصص  مجموع 

122)حصة.
(: اال تماعية) التسمية  تغيير 
 BEN CHLIKHA« اآلن) أصبحت 

.»SYNDIC RABAT
(: اآلن) أصبحت  (: الغرض) تغيير 
املشتركة) للملكية  السنديك  أنشطة 
والفيالت) واملساكن  املباني  وإدا5ة 

و ميع العقا5ات األخرى.
استقالة السيد) (: استقالة املسير)

بد5 الدين دينا5ي كمسير للشركة.
:)تعيين السيد) تعيين مسير  ديد)
الحامل) املزداد  بنشليخة  حسن 
5قم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
A138339)والساكن بمراكش كمسير)

للشركة ملدة غير محدودة.
تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)
بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2219 ديسمبر) (4 بتا5يخ)

.123315
التعديلي) التصريح  إيداع  تم 
لدى كتابة ضبط املحكمة التجا5ية)
بالرباط بتا5يخ)4)ديسمبر)2219)تحت)

5قم)7626.
للتلخيص والنشر

التسيير
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VIGILANCE GARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

برأسمال 122.222 د5هم
املقر اال تماعي : 5قم 118 زنقة 

الكويت مسرو5 1 تما5ة
غير) العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 
العادي املنعقد يوم)26)فبراير)2222 
شركة) (VIGILANCE GARD لشركة)
برأسمال) ذات املسؤولية املحدودة،)

122.222)د5هم تم االتفاق على):

الحصص) بيع  على  املصادقة 
اال تماعية بين كل من):)زلزولي خالد)

حصة لفائدة السيد مصطفى) (522

قد) (6 الفصل) يكون  وبذلك  بودالل 

تغير كما يلي):

 522 (: بوشامة) ياسين  السيد 

حصة ا تماعية.

 522 (: بودالل) مصطفى  السيد 

حصة ا تماعية.

الرحمان) عبد  السيد  تعيين 

بوشامة مسيرا للشركة.

5قم) من  اال تماعي  املقر  تحويل 
تما5ة) (1 مسرو5) الكويت  زنقة  (118

 3 الشقة) العتا5يس  عين  (213 (: إلى)

الصخيرات تما5ة.

القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 

لدى املحكمة التجا5ية بالرباط يوم)

12)ما25)2222)تحت 5قم)124765.
عن النسخة والنص

178 P

ائتمانية ميسيون كونساي

مركز الحديقة
كلم)8.5)طريق الرباط،)الطابق)3،)5قم)58،)

الدا5 البيضاء

 ATLANTIC TRUCK
SERVICES

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  (،2222 14)فبراير) في)

شركة ذات مسؤولية محدودة تتميز)

بالخصائص))التالية):

 ATLANTIC (: التسمية القانونية)

.TRUCK SERVICES

د5هم) (122.222 (: الرأسمال)

ا تماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

122)د5هم للحصة الواحدة) من فئة)

كلها اكتتبت وحر5ت بأكملها وتخص)

الشركاء):

مغربي) أسقيريبة،) يونس  السيدة 

يناير) (22 بتا5يخ) مزداد  الجنسية،)

1982،)قاطن بالدا5 البيضاء،)تجزئة)
بما) مليل  تيط  (27 5قم) السالم  زين 

قد5ه)52.222)د5هم.
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السيد الشهوبي عبد النبي،)مغربي)

يناير) فاتح  بتا5يخ  مزداد  الجنسية،)

قاطن بتجزئة النو5ي مركز) (،1977

أ5بعاء)العونات سيدي بنو5،)بما قد5ه)

52.222)د5هم.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

مديونة،) (: اال تماعي) املقر 

(،22422 الطال0) أوالد  املجاطية،)

الدا5 البيضاء.

الغرض اال تماعي))للشركة هو):

االستيراد والتصدير.

الجديدة) العربات  اصالح 

واملستعملة.

الصناعية) اللوازم  وبيع  شراء)

والفالحية.

كل) في  املساهمة  عامة  وبصفة 

الصناعية،) التجا5ية،) العمليات 

املنقولة والعقا5ية والتي من) املالية،)

شأنها تقييم األنشطة املذكو5ة أعاله)

أو العمل على تطويرها.

99)سنة ابتداءا) (: املدة القانونية)

من تا5يخ التأسيس النهائي للشركة.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

يونس) السيد  طرف  من  محدودة 

اسقيريبة والسيد الشهوبي عبد النبي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5قم) تحت  البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

(،2222 ما25) (2 بتا5يخ) (732733
 458679 5قم السجل التجا5ي عدد)

بتا5يخ)2)ما25)2222.
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ائتمانية ميسيون كونساي

مركز الحديقة

كلم)8.5)طريق الرباط،)الطابق)3،)5قم)58،)

الدا5 البيضاء

ESSENTIEL-BURO
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) (،2222 24)فبراير)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تتميز بالخصائص))التالية):

ESSENTIEL-(:(التسمية القانونية
.BURO

12.222)د5هم مقسم) (: الرأسمال)
فئة) من  ا تماعية  حصة  (122 إلى)
كلها) الواحدة  للحصة  د5هم  (122
وتخص) بأكملها  وحر5ت  اكتتبت 

الشركاء):
مغربي) أعراب،) أنس  السيد 
فبراير) (25 بتا5يخ) مزداد  الجنسية،)
 16 البيضاء،) بالدا5  قاطن  (1997
الزنقة)2)تجزئة شهر زاد حي كاسطو5)

عين السبع بما قد5ه)12.222)د5هم.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مجموعة) (: اال تماعي) املقر 
التقدم)2GH-17،)الطابق)2،)سيدي)

البرنو�سي،)الدا5 البيضاء.
الغرض اال تماي):

الغرض اال تماعي للشركة هو):
تسويق معدات ولوازم املكت0.

كل) في  املساهمة  عامة  وبصفة 
الصناعية،) التجا5ية،) العمليات 
املنقولة والعقا5ية والتي من) املالية،)
شأنها تقييم األنشطة املذكو5ة أعاله)

أو العمل على تطويرها.
سنة ابتداء) (99 (: املدة القانونية)

من تا5يخ التاسيس النهائي للشركة.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
أنس) السيد  طرف  من  محدودة 

أعراب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5قم) تحت  البيضاء) بالدا5  التجا5ية 
(،2222 ما25) (2 بتا5يخ) (732729
 458671 5قم السجل التجا5ي عدد)

بتا5يخ)2)ما25)2222.
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STE SPEEDALUMO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
5اسمالها : 12.222 د5هم

مجموعة التقدم املجموعة السكنية 
2-17 الطابق الثاني، الدا5 البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمو 0 عقد عرفي بتايخ)4)فبراير)
ذات) شركة  تأسيس  تم  (،2222
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي تتميز بالخصائص التالية):

 STE (: القانونية) التسمية 
.SPEEDALUMO

الغرض) (: اال تماعي) الغرض 
اال تماعي للشركة سواء)في املغرب أو)

في الخا5ج):
اإلصالحات،) مختلفة،) أعمال 
واألملنيوم،) الز اج  أعمال   ميع 

سقف مزيف.
الستائر املنطوية.

البيع والشراء)العقا5ي.
العمليات) عامة  ميع  وبصفة 
املنقولة) املالية  الصناعية  التجا5ية 
مباشرة) بصفة  املتصلة   والعقا5ية 
على) القاد5ة  أو  مباشرة  غير  أو 

املساهمة في تطوير الشركة.
املقر اال تماعي):)مجموعة التقدم)
الطابق) (17-2 السكنية) املجموعة 

الثاني الدا5 البيضاء.
سنة ابتداء) (99 (: املدة القانونية)

من يوم التأسيس النهائي للشركة.
الرأسمال):)حدد في)12.222)د5هم)
وهو مقسم إلى)122)حصة ا تماعية)
من فئة)122)د5هم للحصة الواحدة،)
بأكملها،) وحر5ت  اكتتبت  كلها 

وتخص):
مغربي) بالعقدة،) محمد  السيد 
أبريل) (27 في) مزدادة  الجنسية،)
1976،)القاطن بدا5 السالمة العما5ة)
الدا5) السبع،) عين  (14 الرقم) (43
الحامل لبطاقة التعريف) ( البيضاء،)

.BK133963(5قم
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
محمد) السيد  طرف  من  محدودة 
مزداد) الجنسية،) مغربي  بالعقدة،)
بدا5) القاطن  (،1976 أبريل) (27 في)
عين) (14 الرقم) (43 السالمة العما5ة)
الحامل) البيضاء) الدا5  (- السبع)
.BK133963(/(لبطاقة التعريف 5قم

منفرد) بتوقيع  الشركة  تسير 
للمسير.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)12)ما25)2222،)تحت 5قم)

.733881
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SGDA
SARL AU

راساملها : 12.222 درهم

عام) ا تماع  محضر  بمقت�سى 

استثنائي مسجل في الصويرة بتا5يخ)

22)سبتمبر)2219.

زنقة) من  الشركة  مقر  تحويل 

32)شقة) موالي احمد لوكيلي عما5ة)
الوكاوي) عالل  إلى سيدي  الرباط  (8

5قم)5)الصويرة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

(،2222 ما25) (5 بتا5يخ) بالصويرة 

تحت 5قم)66.
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STE SGDA SARL AU

AU CAPITAL SOCIAL DE 12.222 DHS

RC RABAT N°137725

 SIEGE SOCIAL m IMM 32 APPART 8 RUE

 MOULAY(AHMED(LOUKILI(HASSAN(-

 RABAT

STE JADE BUSINESS
SARL AU

 AU(CAPITAL(SOCIAL(DE 10.000

DHS

RC MARRAKECH N°122273

 SIEGE(SOCIAL : AVENUE

 ABDELKARIM EL KHATABI RES

 JAWAD 3EME(ETAGE(APPRT 43

GUELIZ -MARRAKECH

عقد تسيير حر
الحر) التسيير  العقد  على  بناءا 

(،2222 ما25) (5 بتا5يخ) الصويرة  في 
الشركة)SGDA)5قم السجل التجا5ي)

.137725

احمد) زنقة  اال تماعي  مقرها 

حسان،) (8 شقة) (32 عما5ة) لوكيلي 

املدير) السيد  يمثلها  الرباط 

 VINCENT MAIE PATRICK

سفر) الحامل  واز  (،MAYEUX

,17AY15329

أعطى حق االستغالل كإدا5ة حرة)

 JADE BUSINESS SARL للشركة)
5قم السجل التجا5ي)122273.



2232 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

مقرها) د5هم  (12.222 5اسمالها)
اال تماعي شا5ع عبد الكريم الخطاب)
شقة) الثالث  الطابق  إقامة  واد 
كليز مراكش يمثلها السيد املدير) (43
(،PHILIPPE DENIS JEAN SABY

.11AK78832(الحامل  واز سفر
من) ابتداءا  واحدة  سنة  ملدة 
فبراير) (28 وتنتهي في) (2222 7)ما25)
 18222 مقابل 5سوم شهرية) (2221

باستثناء)الضرائ0.
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WORLED SERVICES COMPTA
 CENTRE D’AFFAIRE ET DE

 DOMICILIATION,(CONSEIL,(JURIDIQUE,
Fiscal et Financier

C T M ALU
SARL AU

تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات رشيك واحد

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (،2222 فبراير) (14 بتا5يخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد،)الخصائص التالية):
 C T M (: اال تماعية) التسمية 

.ALU SARL AU
أعمال نجا5ة) (: الهدف اال تماعي)

األملنيوم والخش0.

أعمال مختلفة.
تجا5ة عامة.

حي واد الذه0) (: املقر اال تماعي)
العيايدة) (17 زنقة املهدي بنبركة 5قم)

سال.
املدة اال تماعية):)99)سنة ابتداء)

من تا5يخ تأسيسها.
 122.222 (: اال تماعي) الرأسمال 
حصة من) (1222 د5هم موزعة على)
د5هم للحصة وزعت كما) (122 فئة)

يلي):
 1222 محسن) ز5والي  السيد 

حصة.
السنة اال تماعية):)تبدأ من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
محسن) ز5والي  السيد  (: التسيير)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل التجا5ي بمكت0)

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتايخ)9)ما25)2222،)تحت 5قم)157.
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WORLED SERVICES COMPTA

 CENTRE D’AFFAIRE ET DE

 DOMICILIATION,(CONSEIL,(JURIDIQUE,

Fiscal et Financier

D C E
SARL AU

تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات رشيك واحد

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2222 فبراير) (24 بتا5يخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد،)الخصائص التالية):

 D C E (: اال تماعية) التسمية 

.SARL AU

مكت0) (: اال تماعي) الهدف 

الد5اسات الفنية في الهندسة املدنية)

والبناء،)التخطيط السكاني.

د5اسة التأثير البيئي.

سيام) شا5ع  (5 (: اال تماعي) املقر 

حسان) ديو5  امع  الثاني  الطابق 

الرباط.

املدة اال تماعية):)99)سنة ابتداء)

من تا5يخ تأسيسها.

 122.222 (: اال تماعي) الرأسمال 

حصة من) (1222 د5هم موزعة على)

د5هم للحصة وزعت كما) (122 فئة)

يلي):

 1222 خطاطي) مو5اد  السيد 

حصة.

السنة اال تماعية):)تبدأ من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

السيد مو5اد خطاطي) (: التسيير)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل التجا5ي بمكت0)

بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (،2222 ما25) (9 بتايخ)

.1582
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COLLINE PROMO

SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : ROUTE(D’EL

JADIDA, Km 11.5 CASABLANCA

RC : N°387493

IF(N° 24893602

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاذ هشام صابيري،)موثق بالدا5)

البيضاء)بتا5يخ)26)سبتمبر)2216،)تم)

ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

منفرد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

تتميز بالخصائص التالية):

 COLLINE PROMO (: التسمية)

.SARL AU

العقا5ي) اإلنعاش  (: املوضوع)

وبصفة عامة كل ما يتعلق باملوضوع)

أو من شأنه تنميته.

11.5)طريق) :)كلم) املقر اال تماعي)

الجديدة الدا5 البيضاء.

املدة):)99)سنة.

:)عدد 5أسمال الشركة) الراسمال)

 1222 د5هم مجزئ إلى) (122.222 في)

122)د5هم مجزأ كما) حصة من فئة)

يلي):

الطاهيري) املجيد  عبد  السيد 

1222)حصة ا تماعية.

ملدة) الشركة  يسير  (: التسيير)

املجيد) عبد  السيد  محدودة  غير 

الحامل لبطاقة التعريف) الطاهيري،)

,y92378(الوطنية 5قم

إلى) يناير  فاتح  من  املالية  السنة 

آخر ديسبمر.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

(،2217 أكتوبر) (26 بتا5يخ) البيضاء)

تحت 5قم)647517.
من أ ل امللخص واإلشا5ة

اإلدا5ة
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FIDUCIAIRE T Z MISSION ET CONSEIL

 NUTRI-DISTRIBUTIONS

SARL
تأسيس شركة ذ م م

تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

NUTRI- (: اال تماعي) اللق0 

.DISTRIBUTIONS SARL

الشركاء)واملساهمون):

ط) و  ب  مقبول،) 5شيد  السيد 

A463122)ب)522)سهم.

ط) و  ب  القرطبي  عدنان  السيد 

A612285)ب)522)سهم.

املسير):)السيد 5شيد مقبول.
5أ2 املال):)122.222)د5هم.

النشاط):)تجا5ة.

توزيع املنتجات الغذائية.

املدة):)99)سنة.

العنوان):)37)شا5ع إد5يس األكبر،)

الثالث،) الطابق  (،6 5قم) الشقة 

حسان الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (12 يوم) بالرباط  التجا5ية 
التجا5ي) السجل  5قم  تحت  (،2222

.143685
للبيان
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PRO COSMETIC NATURE
SARL AU

5اسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي : طريق 1229 5ميل 

لحالل بوسكو5ة، الدا5 البيضاء

التأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بالدا5)

2222،)تم) 12)فبراير) البيضاء)بتا5يخ)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

الخصائص) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 PRO COSMETIC (: التسمية)

.NATURE SARL AU

الغرض):)التصدير واالستيراد.

منتجات) وصناعة  التسويق 

التجميل.
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مستحضرات) تصاميم  انشاء)
التجميل والعالمات التجا5ية.

 1229 طريق) (: اال تماعي) املقر 
5ميل لحالل بوسكو5ة الدا5 البيضاء.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
في) الشركة  5أسمال  (: 5اسمالها)
 1222 إلى) مقسمة  د5هم  (122.222
للحصة) د5هم  (122 بقيمة) حصة 
بالكامل) تملكها  ومحر5ة  مكتتبة 
حصة) (1222 السيدة الفطح نعيمة)

بقيمة)122.222)د5هم.
التعيين):)تم تعيين السيدة الفطح)
وتخويلها) وحيدة  كمسيرة  نعيمة 
االمضاءات في  ميع العقود ملدة غير)

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

متم ديسمبر.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجا5ية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالدا5 البيضاء)بتا5يخ)2)ما25)2222،)

تحت 5قم)732785.
5قم) تحت  التجا5ي  والسجل 

.458685
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 STE COMMERCIALE
KAWKABAINE

SARL
5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي  : 17 ساحة 
باستو5 إقامة بويلد الطابق 

الساد2 مكت0 5، الدا5 البيضاء
حل الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير) (19 بتا5يخ) االمضاء) مصحح 

2222،)قر5 الشركاء)ما يلي):
 STE املسماة) الشركة  حل 
 COMMERCIALE KAWKABAINE

.SARL
تعيين السيد اسكان علي مصفي)

للشركة.
بالدا5) الشركة  مقر  تحديد 
إقامة) باستو5  ساحة  (17 البيضاء)
بويلد الطابق الساد2 مكت0)5)الدا5)

البيضاء.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجا5ية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالدا5 البيضاء)بتا5يخ)2)ما25)2222،)

تحت 5قم)732763.
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EFFYIS PARTNERS
املنعقد) العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتا5يخ)13)يناير)2222،)قر5ا الشركاء)

للشركة ما يلي):
تم) (: اال تماعي) املقر  تحويل 
بتحويل املقر اال تماعي للشركة إلى)
الطابق األول شقة 5قم)25)عما5ة)94 

زنقة نابولي املحيط الرباط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (9 بتا5يخ) بالرباط  التجا5ية 

2222،)تحت 5قم)124751.
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 OUAZZANE AUTO
DISTRIBUTION

شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي : طريق شفشاون 
كلم 1 - وزان بني كله

بتا5يخ) العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين) وضع  تم  (،2222 13)فبراير)

الشركة ذات املميزات التالية):
 OUAZZANE AUTO (: التسمية)

.DISTRIBUTION
الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.
سيا5ات  ديدة) تا ر  (: املوضوع)
تا ر قطع غيا5 ومشغل) ومستعملة،)

و5شة تصليح وإصالح سيا5ات.
:)طريق شفشاون) املقر اال تماعي)

كلم)1،)وزان،)بني كله.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 
اكتتبت) للواحدة،) د5هم  (122 فئة)

نقدا وحر5ت كلها من طرف):
 722 الدين) محيي  بشير  السيد 

حصة.
السيد بشير العابيد)322)حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدا5ة)
بشير محيي الدين.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (،2222 ما25) (12 بتا5يخ)

.2552
للخالصة والتذكير

اإلدا5ة
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SIB INFORMATIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الوحيد
5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : أمل 6 5قم 82 
حي الفتح الرباط

نقل املقر اال تماعي
قر5 الجمع العام الغير العادي يوم)
14)يناير)2222،)نقل املقر اال تماعي)
من)2)ساحة أبو بكر الصديق الشقة)
 82 5قم) (6 الرباط إلى أمل) أكدال،) (6

حي الفتح،)الرباط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(،2222 9)ما25) التجا5ية بالرباط في)

تحت 5قم)124749.
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كرياتيف تيم
شركة ذات مسؤولية محدودة

يقد5 5أسمالها ب 1.222.222 د5هم
العنوان : بلوك 52 5قم    يسوفية 

الغربية الرباط
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)
4)فبراير)2222،)اتفق الجمع كرياتيف)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  تيم 
يقد5 5أسمالها ب)1.222.222)د5هم،)

على ما يلي):
تفويت الحصص):

لعتيريس) هللا  عبد  السيد  قر5 
من) (12222 تفويت  ميع حصصه)
فئة)122)حصة لفائدة السيد محمد)

فوزي زيداني.
زيداني) فوزي  محمد  السيد 

12.222)حصة.
قبل الجمع العام استقالة السيد)
عبد هللا لعتيريس وتم تسمية السيد)

محمد فوزي زيداني مسير مكانه.

األساسية) القوانين  تحيين 
للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (،2222 ما25) (5 بتا5يخ)

.124712
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 STE CONSULTATION
SOLUTIONS AFFAIRES

SARL
 SIEGE(SOCIAL : KENITRA(MALL,
 22 ANGLE(MOHAMED(DIOURI

 ET(RUE(MAAMORA, SUITE
N°79, KENITRA
تصفية الشركة

بمقت�سى عقد عرفي مسجل يوم)
الشركة) قر5 شركاء) (،2222 ما25) (9
 STE CONSULTATION املسماة ب)

SOLUTIONS AFFAIRES،)ما يلي):
بحضو5) وذلك  الشركة  تصفية 

كل من الشركاء):
السيد ابراهيم االد5ي�سي عمر.

وقد تقر5 ما يلي):
تصفية الشركة.

االد5ي�سي) ابراهيم  السيد  تعيين 
تصفية) عن  5ئي�سي  مسؤول  عمر 
السيد  الل) عنه  ينوب  الشركة 

عيدني.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا5يخ) بالقنيطرة  االبتدائية 
2)ديسمبر)2219،)تحت 5قم)73579.

5قم 2 ت)42329.
194 P

 STE BUSINESS SOLUTIONS
CORNER
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : 486A(AVENUE 2
MARS BIR RAMI EST KENITRA

تصفية الشركة
بمقت�سى عقد عرفي مسجل يوم)
الشركة) قر5 شركاء) (2222 ما25) (9
 BUSINESS SOLUTION(املسماة ب

CORNER)ما يلي):
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بحضو5) وذلك  الشركة  تصفية 
كل من الشركاء):

السيد ابراهيم االد5ي�سي عمر.
وقد تقر5 ما يلي):
تصفية الشركة.

االد5ي�سي) ابراهيم  السيد  تعيين 
تصفية) عن  5ئي�سي  مسؤول  عمر 
السيد  الل) عنه  ينوب  الشركة 

عيدني.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا5يخ بالقنيطرة   االبتدائية 
5قم) تحت  (،2219 نوفمبر) ( (27  

.73547
5قم 2 ت 39383.
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 ROTOPRINT MAROC
PRINTING & PACKAGING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بيع حصص ا تماعية
استقالة مسيرين

تعيين مسيرين  دد
بالدا5) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير) (12 بتا5يخ) البيضاء)
الجمع) ملحضر  واملتضمن  (2222
شركة) لشركاء) االستثنائي  العام 
 ROTOPRINT MAROC
PRINTING(&(PACKAGING)شركة)
5أسمالها) ذات املسؤولية املحدودة،)
املقر) ذات  د5هم،) (4.222.222
 15 كلم) البيضاء) بالدا5  اال تماعي 

طريق الجديدة تم تقرير ما يلي):
تمت املوافقة على تفويت)28.222 
للسادة) مملوكة  ا تماعية  حصة 
اللطيف) عبد  محمد  بغال،) بكري 
يوسف) بغال،) القاد5  عبد  بغال،)
بغال وعبد املنعم بغال لفائدة السيد)
5ياض وليد أحمد زيد كيالني وذلك)

على النحو التالي):
السيك بكري بغال)1.122)حصة.

السيد محمد عبد اللطيف بغال)
6.722)حصة.

 6.722 السيد وعبد القاد5 بغال)
حصة.

 6.722 بغال) ويوسف  السيد 
حصة.

 6.722 بغال) املنعم  عبد  السيد 

حصة.

السيد 5ياض) املوافقة على  تمت 

كشريك) الكيالني  زيد  أحمد  وليد 

 ديد.

بالدا5) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2222 فبراير) (13 بتا5يخ) البيضاء)

املتعلق بتفويت حصص ا تماعية):

محمد) فوت السادة بكري بغال،)

عبد اللطيف بغال،)عبد القاد5 بغل،)

بغال،) املنعم  وعبد  بغال  يوسف 

وذلك) ا تماعية،) حصة  (33.622

حس0 نسبة)6.722)حصة ا تماعية)

لكل واحد لفائدة):

زيد) احمد  وليد  5ياض  السيد 

الكيالني في حدود)28.222)حصة.

حدود) في  توتونجي  أحمد  السيد 

5.622)حصة.

للحصص) الجديد  التقسيم 

اال تماعية):

زيد) أحمد  وليد  5ياض  السيد 

الكيالني)28.222)حصة.

 12.222 توتونجي) أحمد  السيد 

حصة.

بغال،) بكري  السادة  استقالة 

عبد) بغال،) اللطيف  عبد  محمد 

وعبد) بغال  ويوسف  بغال،) القاد5 

كمسيرين) مهامه  من  بغال  املنعم 

للشركة.

وليد) 5ياض  (: السادة) تعيين 

توتونجي) الكيالني وأحمد  أحمد زيد 

كمسيرين  دد،)ملدة غير محددة مع)

توقيع منفصل.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5)

البيضاء)بتا5يخ)3)ما25)2222،)تحت)

5قم)732891.
للنشر واإليداع
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 HYDRO A MENAGEMENT
CONSULTING  - HAC

SARL AU
 SIEGE(SOCIAL : 30 APPT

 N°8 RUE(MOULAY(AHMED
LOUKILI(HASSAN - RABAT

 IMMATRICULE AU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE RABAT

SOUS  LE(NUMERO : 130989
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ ب)25 
الوحيد) الشريك  قر5  (،2222 يناير)

السيد املحمادي نجي0):
(: العنوان) من  الشركة  مقر  نقل 
شا5ع موالي أحمد) (8 شقة) (32 5قم)

لوكيلي حسان،)الرباط.
 A عما5ة) (: الجديد) العنوان  إلى 
5قم)14)إقامة زيتونة شا5ع ملوزة حي)

النهظة)2)الرباط,
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية بالرباط تحت 5قم)124717 

بتا5يخ)5)ما25)2222.
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KHR TRANS
SARL AU

5اسمالها اال تماعي : 122.222 
د5هم

مقرها اال تماعي : شا5ع فلسطين 
حي الحربة قصا5ية أحربا5 الطابق 2، 

املحمدية
بتا5يخ) عرفي  عقد  على  بناءا 
النظام) وضع  تم  (،2222 14)فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة بشريك وحيد.
لها الخاصيات التالية):

 KHR TRANS SARL (: التسمية)
.AU

الهدف اال تماعي):)تهدف الشركة)
إلى):

والدولية) الوطنية  البضائع  نقل 
نيابة عن اآلخرين.

شا5ع فلسطين) (: املقر اال تماعي)
 2 حي الحربة قصا5ية أحربا5 الطابق)

املحمدية.

سنة ابتداءا من تا5يخ) (99 (: املدة)
تقييد الشركة في السجل التجا5ي.

5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
د5هم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 
مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 
د5هم في حوزة السيد الخدير 5شيد)

1222)سهم.
السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد الخدير 5شيد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 ما25) (3 بتا5يخ) باملحمدية 

تحت 5قم)396.
للنسخ والبيان
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EL MACHRAFI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
5أسمالها اال تماعي : 122.222 

د5هم
مقرها اال تماعي : شا5ع فلسطين 

حي الحربة قصا5ية أحربا5 الطابق 2 
املحمدية

بتا5يخ) عرفي  عقد  على  بناءا 
النظام) وضع  تم  (،2222 12)فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة لها الخاصيات التالية):
 EL MACHRAFI (: التسمية)
املسؤولية) ذات  شركة  (TRANS

املحدودة.
الهدف اال تماعي):)تهدف الشركة)

إلى):
والدولية) الوطنية  البضائع  نقل 

نيابة عن اآلخرين.
شا5ع فلسطين) (: املقر اال تماعي)
 3 حي الحرية قصا5ية أحربا5 الطابق)

املحمدية.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييد الشركة في السجل التجا5ي.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) 5أسمال 
 1222 إلى) مقسم  د5هم  (122.222
د5هم في حوزة) (122 حصة من فئة)

السيد زهير محمد)522)سهم.
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السيد املشرافي لحسن)522)سهم.
السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد زهير محمد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،2222 فبراير) (26 بتا5يخ) باملحمدية 

تحت 5قم)358.
للنسخ والبيان
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STE CHTAM
SARL AU

املقر الرئي�سي : 25 شا5ع آيت عطا 
حي الوحدة، كا5ة سال

CE : 000203012000049
تمديد الهدف اال تماعي من الزيادة 

في 5ا2 املال
بمو 0 محضر ا تماع الجمعية)
في) املنعقد  العادية  غير  العامة 

12)فبراير)2222،)تقر5 ما يلي):
زيادة 5أ2 مال الشركة عن طريق)
دمج الحساب الجا5ي للشركاء)بقيمة)
6222) زء)وعن) 622.222)د5هم أو)
طريق الدفع نقدا عن طريق إصدا5)
3222)سهم  ديد بقيمة اسمية)122 
وبالتالي) د5هم  (322.222 كل) د5هم 
املال) لرأ2  الجديد  التوزيع  فإن 

سيكون على النحو التالي):
 12.222 أويمان) يوسف  السيد 

وحدة)1.222.222)د5هم.
 EZZAOUYA السيدة) تعيين 
مسؤول) قانوني  كمحاس0  نسرين 
املطالبات) دقة  على  التصديق  عن 
بسب0 املساهمة في زيادة 5أ2 املال،)

اال تماعية.
وتمديد الهدف اال تماعي والذي)

سيكون على النحو التالي):
في) سواء) الشركة  من  الغرض 

املغرب أو في الخا5ج):
وإنجاز) مدنية  وأشغال  إنشاءات 
الطرق) وأعمال  العامة  األشغال 
الصحي) والصرف  السريعة  والطرق 

وشبكات الجسو5 والطرق املختلفة.

أنواعها) بكافة  البناء) مواد  تأ ير 

وتسويق مواد البناء.

استيراد وتصدير وتجا5ة.

النظام) على  تبعية  تغييرات 

األسا�سي.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

 4 املحكمة االبتدائية في سال بتا5يخ)

ما25)2222،)تحت 5قم)34341.
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BENTAMOU TRAVAUX
 26 محر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير)2222،)تم تكوين نظام أسا�سي)

املحدودة) املسؤوية  ذات  لشركة 

خصائصها كالتالي):

 BENTAMOU (: التسمية)

.TRAVAUX

الهدف):)تما25 الشركة األهداف)

التالية):

أعمال البناء.
األول) الطابق  (: اال تماعي) املقر 
الشقة 5قم)5)العما5ة)94)زنقة نابولي)

املحيط الرباط.
 122.222 (: 5أ2 املال اال تماعي)

حصة قيمة) (1222 د5هم مقسم إلى)

كل واحدة)122)د5هم.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

اللطيف أيت عالل الحامل لبطاقة)

 AE171249 الوطنية) التعريف 

لبطاقة) الحامل  بنطامو  ومحمد 

 AB815133 الوطنية) التعريف 

كمسيرين للشركة وملدة غير محددة.

امللف) تم وضع  القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة)

 12 في) (143737 التجا5ية تحت 5قم)

ما25)2222.
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A TECH
SARL AU

استثنائي) عام  بمقت�سى  مع 
قر5) (،2222 فبراير) (7 حر5 في الرباط)

 A TECH للشركة) الوحيد   الشريك 

ما يلي):

إقامة) (: اال تماعي) املقر  تحويل 

حي) (125 شقة) د  عما5ة  املقاومة 

6)الطابق) السالم سال،)إلى شقة 5قم)

3)عما5ة)719،)حي االنبعات زنقة عبد)

الرحيم بوعبيد.

القانون) من  (4 املادة) تعديل 

االسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

ما25) (9 بتا5يخ) (34375 5قم) تحت 

.2222
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CB AUTO
SARL AU

في) محر5  عرفي  عقد  بمقت�سى 

نظام) تكوين  تم  (،2222 28)فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

.CB AUTO(:(التسمية

الهدف):)تما25 الشركة األهداف)

التالية):

الجديدة) السيا5ات  استيراد 

واملستعملة.

االستيراد والتصدير.

استيراد معدات اإلسعاف والعتاد.

املقر اال تماعي):)شا5ع عقبة إقامة)

46)شقة 5قم)32)أكدال،)الرباط.

 12.222 (: اال تماعي) املال  5أ2 

د5هم مقسم إلى)122)حصة قيمة كل)

واحدة)122)د5هم.

تم تعيين السيد 5شيد) (: التسيير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  نادي 

كمسير) (BE695887 5قم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجا5ية بالرباط تحت 5قم)

السجل التجا5ي)143735.
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مركز غسيل الكلي الفتح 
شركة محدودةاملسؤولية ذات 

شريك وحيد
5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر الرئي�سي : 12 شا5ع املجموعة 
بوزيان محمد 2، موالي 5شيد 

الدا5البيضاء
السجل التجا5ي .....

الزيادة في 5أسمال الشركة
الوحيد) الشريك  لقرا5ات  تبعا 
فاتح) بتا5يخ  بوشمامة  ليلى  السيدة 

يونيو)2218)تم تقرير ما يلي):
الزيادة في 5أسمال الشركة بمبلغ)
ليصبح) د5هم  (2.118.622.22 قد5ه)
 2.128.622.22 الشركة) 5أسمال 

د5هم.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
املحكمة) ( ضبط) بكتابة  القانوني 
التجا5ية بالدا5البيضاء)في)14)نوفمبر)

2218)تحت عدد)682277.
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سكاي كو2
شركة محدودةاملسؤولية ذات 

شريك وحيد
5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر الرئي�سي : مكر5 سكوا5 املنا5 
شقة 21 السالم الدا5البيضاء

مؤ5خ) عرفي  عقد  بمو 0 
 2219 سبتمبر) (12 في) بالدا5البيضاء)
األسا�سي) القانون  وضع  تم  الهس،)
ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 
شريك وحيد))بالخصوصيات التالية):

التسمية):)سكاي كو2.
املقر الرئي�سي):)مكر5 سكوا5 املنا5)

شقة)21)السالم الدا5البيضاء.
تكمن أهداف الشركة) (: املوضوع)

فيما يلي):
مستحضرات) تا ر  ملة 

التجميل.
 99 ملدة) الشركة  أسست  (: املدة)

سنة.
5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
د5هم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

مخصصة على الشكل التالي):
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أمال) 5حال  ( موساوي) السيدة 
1222)حصة.

تسير الشركة من قبل) (: التسيير)
السيد موساوي 5حال أمال.

تم))اإليداع القانوني بكتابة ضبط))
بالدا5البيضاء) التجا5ية  املحكمة 

السجل التجا5ي 5قم)444161.
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 SOCIETE SERVICE
SAADIYINE

SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE CENT MILLE

DIRHAMS
 N°139 BIS(AV(SAADIYINE

ALBASSATINE MEKNES
تأسيس شركة

تم إنجاز القانون األسا�سي بتا5يخ)
لتأسيس) بمكنا2  (2222 فبراير) (26
املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية):
 SOCIETE شركة) (: التسمية)

.SERVICE SAADIYINE SARL
النشاط):

)وسيط في نقل األموال وخدمات)
أخرى.

 2 مكر5) (139 5قم) (: املقر الرئي�سي)
شا5ع السعديين البساتين مكنا2.

5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
 122.222.22 مبلغ) في  الشركة 
سهم،) (1222 ب) موزعة  د5هم،)
122.22)د5هم لكل سهم موزعة على)

املساهمين بالشكل التالي):
بوطالقة عبد الحكيم)45.222.22 

د5هم ما يعادل)452)سهم.
 55.222.22 اسماعيلي) حفيظة 

د5هم ما يعادل)552)سهم.
املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)
السيدة حفيظة اسماعيلي.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
5قم) تحت  مكنا2  ملدينة  التجا5ي 

.49589
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 DAR BEN HAMOU DE

COMMERCE

212 زنقة القادسية سانية معنينو 

سيدي مو�سى سال

تصفية الشركة
على إثر محضر القرا5 اإلستثنائي)

 DAR BEN HAMOU DE لشركة)

COMMERCE)ش.م.م سجل تجا5ي)

بتا5يخ)16)فبراير)2222،)تقر5 ما يلي):

 DAR BEN شركة) تصفية 

 HAMOU DE COMMERCE

ش.م.م،)وإقرا5 حسابات التصفية.

إبراء)ذمة السيد القزيع الحسين،)

(،A72882 5قم) ب.ت.و.) ل  الحامل 

والذي كان قد سمي كمصفي للشركة.

باملحكمة) ( القانوني) اإليداع  ( تم)

 34377 5قم) تحت  بسال  اإلبتدائية 

بتا5يخ)9)ما25)2222.
بمثابة مقتطف وبيان
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 DR BERIGHT SOCIETE DE CONSEILS

SARAYA AMENAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

عنوان مقرها اإل تماعي : عما5ة 

سرايا، طابق 4، زاوية شا5ع الرياض 

وشا5ع األ5ز، حي الرياض الرباط

املقيدة بالسجل التجا5ي ملدينة 

الرباط، تحت الرقم 123139

بمقت�سى الجمع العام املؤ5خ في)

22)يناير)2222،)تمت املصادقة على):

املر�سي) هناء) السيدة  إستقالة  (-

من مهامها كمسيرة للشركة.

التازي) زين0  السيدة  تعيين  (-

مسيرة للشركة.

باملحكمة) ( القانوني) اإليداع  ( تم)

ما25) (4 تا5يخ) في  بالرباط  التجا5ية 

2222،)تحت الرقم)124695.
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 DR BERIGHT SOCIETE DE CONSEILS

SARAYA AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

عنوان مقرها اإل تماعي : عما5ة 
سرايا، طابق 4، زاوية شا5ع الرياض 

وشا5ع األ5ز، حي الرياض الرباط
املقيدة بالسجل التجا5ي ملدينة 

الرباط، تحت الرقم 75987
بمقت�سى الجمع العام املؤ5خ في)
22)يناير)2222،)تمت املصادقة على):
املر�سي) هناء) السيدة  إستقالة  (-

من مهامها كمسيرة للشركة.
التازي) زين0  السيدة  تعيين  (-

مسيرة للشركة.
باملحكمة) ( القانوني) اإليداع  ( تم)
ما25) (4 تا5يخ) في  بالرباط  التجا5ية 

2222،)تحت الرقم)124718.
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SOCIETE HANANE -PRO
SARL

شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 92.222.22 د5هم

املقر اإل تماعي : حي االعدادية 
واومنة خنيفرة

على إثر العقد العرفي،)الذي سجل)
بخنيفرة،)تم وضع القوانين األسايية)
املحدودة،) املسؤولية  ذات  لشركة 

والتي من خصائصها):
 SOCIETE(:(1)التسمية اإل تاعية-

.HANANE(-PRO(SARL
-2)املوضوع):)

تحويل األموال.
مكتبة ومفاوضة.

-3)املقر اإل تماعي):)حي االعدادية)
واومنة خنيفرة.

-4)املدة):)99)سنة.
92222.22)د5هم،) (: الرأسمال) (5-
 122 922)حصة،)بقيمة) مقسمة إلى)
وموزعة على الشكل) د5هم للحصة،)

اآلتي):
السيدة افجو حنان)322)حصة.

 322 لعريف حفيظة) او  السيدة 
حصة.

 122 اسماعيل) عاللي  السيد 
حصة.

 122 اليمين) عبد  عاللي  السيد 
حصة.

والسيدة افجو بشرى)122)حصة.
إلى) التسيير  أسند  (: التسيير) (6-
السيدة افجو حنان إلسى غاية صدو5)

قرا5  ديد للشركاء.
فاتح) من  (: املحاسبية) السنة  (7-

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
-8)اإليداع القانوني):)تم باملحكمة)
ما25) (9 بتا5يخ) بخنيفرة  اإلبتدائية 
تجا5ي) سجل  (72 5قم) تحت  (2222

5قم)3257.
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 AEROBOUTIQUE SALES
GROUPE

S.A
 SOCIETE ANONYME

AU(CAPITAL(DE :300.000DH
 SIEGE(SOCIAL : 322, BD

 BRAHIM(ROUDANI 20100
CASABLANCA

R.C CASABLANCA N°118721
حل الشركة قبل األوان

(،2217 19)ماي) بمقت�سى مداولة)
قر5 الجمع العام اإلستثنائي):

ابتداء) األوان  قبل  الشركة  حل 
وتصفيتها) (2217 ماي) (19 تا5يخ) من 

الودية.
تعيين املصفي السيد 5يشا5 دوبوي)
حامل) (،Mr. RICHARD DUPUY
 15ARO1289 الجواز الفرن�سي عدد)
وفوض) (2215 أبريل) (15 سلم بتا5يخ)
له السلطة الواسعة إلتمام العمليات)
األصول) وبيع  الجا5ية  اإل تماعية 

وأداء)الديون.
بالدا5) التصفية  مقر  تحديد 
إبراهيم) شا5ع  (،332 5قم) البيضاء،)
املراسلة) تو يه  يج0  الروداني 
والوثائق) العقود  وكل  العنوان  لهذا 

املتعلقة بالتصفية.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
أكتوبر) (26 بتا5يخ) بالدا5البيضاء)

2217،)تحت عدد)22647619.
للخالصة واإلشا5ة

املصفي
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عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   22(2

شركة أوبتيك وراين
ش.م.م

حي املغرب العربي 5قم 16 سكتو5 
4 تما5ة

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بتما5ة) مؤ5خ  عقد  بمقت�سى 
القوانين) ( تم وضع) (2222 يناير) (22
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
التسمية):)أوبتيك و5اين ش.م.م.

الهدف : بصرياتي :
املقر الرئي�سي : حي املغرب العربي 

5قم 16 سكتو5 4 تما5ة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تا5يخ 

تكوين الشركة.
بما  املال  5أ2  : حدد  املال  5أ2 
قد5ه 12.222 د5هم مقسم على 122 
للواحدة،  د5هم   122 بنسبة  حصة 
اإل تماعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.
األ5باح  من   %  5 تؤخد   : األ5باح 

الصافية للتأسيس اإلحتياطي.
الشركة من طرف  تدا5  التسيير: 
غير  ملدة  5شيد  أومطعيش  السيد 

محدودة.
باملحكمة) تم   : القانوني  اإليداع 
ما25) (5 بتا5يخ) بتما5ة  اإلبتدائية 

2222)تحت 5قم)3279 .
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 SOCIETE AIA
ARCHITECTURE & DESIGN

SARL AU
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2222 يناير) (12 بتا5يخ) اإلستثنائي 

شركاء)الشركة قد قر5وا ما يلي):
العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

التالي:
 ALCAZAR ANGLE BD
 YAACOUB EL MANSOUR ET
 RUE CADI BAKKAR BUREAU 2

.RDC CASABLANCA
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

املحكمة) لدى  الوثائق  وضع  تم 
فبراير) (27 بتا5يخ) بمكنا2  التجا5ية 
بالسجل) (6872 5قم) تحت  (2222

التجا5ي 5قم)441229.
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SOCIETE AFRAH OUJEAR
SARL

 12 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2222 فبراير)

ش.م.م كما يلي):

 SOCIETE AFRAH (: التسمية)

.OUJEAR SARL

 122.222.22 (: الشركة) 5أسمال 

د5هم.

الهدف):)

ممون ومنظم اإلستقبال.

5قم) (9 مجموعة) (: الشركة) مقر 

254)برج موالي عمر مكنا2.

املدة):)99)سنة.

املسير):)السيد او يا5 محمد.

باملركز) ( (: القانوني) اإليداع  تم 

بتا5يخ) بمكنا2  لإلستثما5  الجهوي 

السجل) 5قم  تحت  (2222 ما25) (4

التجا5ي)49553.
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SOCIETE ALL AND ALL
SARL AU

 19 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2222 فبراير)

ش.م.م كما يلي):

 SOCIETE ALL AND (: التسمية)

.ALL SARL

 122.222.22 (: الشركة) 5أسمال 

د5هم.

الهدف):)

استيراد وتصدير.

املتا رة.

مقر الشركة):)5قم)362)حي السالم)

توسيع سيدي سعيد مكنا2.

املدة):)99)سنة.

املسير):)السيد حمزة عزيز.

باملركز) ( (: القانوني) اإليداع  تم 

بتا5يخ) بمكنا2  لإلستثما5  الجهوي 

السجل) 5قم  تحت  (2222 ما25) (3

التجا5ي)49533.
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SHAY WEB SOLUTIONS
SARL AU

توثيقي) عرفي  عقد  بمقت�سى  ( 
بتا5يخ الرباط  في  مسجل  عرفي   أو 
 3)يناير)2222)قد تم تأسيس شركة)
ذات املسؤولية املحدودة شركة ذات)
املسؤولية املحدودة فروع أو وكاالت))
الشركات التجا5ية التي تو د مقرها)

بالخا5ج.
الهدف اإل تماعي):)

الوي0) تطبيقات  وتطوير  برمجة 
والهاتف املحمول.

5أسمال الشركة):)12222.22د5هم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 
محمد) ( د5هم للحصة الواحدة) (122

السعيد بن سلطن)1222)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
املقر):)شقة)3)عما5ة)2)زنقة ضاية)
عوا شا5ع بين الويدان أكدال الرباط.
املسير):)محمد السعيد بن سلطن)
التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

.143551
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STATION NAJM LAAYAYDA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

 5أسمالها : 5.222.222 د5هم
املقر اإل تماعي : شا5ع ابن هيثم سال

تأسيس شركة
مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) شركة  تشكلت  بالرباط 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
املهنية،) األصول  ملساهمة  كنتيجة 
دون) والخصوم  األصول  أي  ميع 
السيد) من  احتياطي،) أو  استثناء)
 STATION لشركة) 5شيد  بنيس 
وفقا) (NAJM LAAYAYDA SARL
13- 5قم) الظهير  من  (6 للمادة)

 1438 5مضان) (14 بتا5يخ) (17-1

قانون) بإصدا5  ((2217 يونيو) (9(
املالية) للسنة  (16-73 5قم) املالية 
مكر5ا من قانون) (161 واملادة) (2217

الضرائ0 العامة.
)الشركة املذكو5ة ذات الخصائص)

التالية):
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية ملحدودة بشريك وحيد.
 STATION NAJM (: التسمية)

.LAAYAYDA
هدفها):)

محطة الوقود.
املقر اإل تماعي):)شا5ع ابن الهيثم)

سال.
من يوم) سنة ابتداء) (99 (: أمدها)

تسجيل الشركة بالسجل التجا5ي.
د5هم) (5.222.222 (: 5أسمالها)
موزعة إلى)52222)حصة لكل واحدة)

122)د5هم.
يسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
حامل) 5شيد  بنيس  السيد  محدودة 
 1955 في) مزداد  املغربية،) للجنسية 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  حامل 
تنفيد) بتجزئة  والساكن  (B152522

5قم)71)طريق قنيطرة سال.
من) تبتدئ  (: اإل تماعية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسمبر)

من كل سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 
تحت) (،2222 ما25) (5 بتا5يخ) بسال 

5قم)34326.
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RABAVAUX SNC
إستقالة مسير

عرفي) عقد  بمقت�سى  أ))
لشركة) العادي  غير  العام  للجمع 
فبراير) (7 بتا5يخ) (RABAVAUX SNC

2222)بسال تقر5 ما يلي):
إستقالة السيد خالد عروض) (1-

من مهامه كمسير سابق للشركة.
ب))اإليداع القانوني):)تم باملحكمة)
ما25) (9 بتا5يخ) بسال  اإلبتدائية 

2222،)تحت 5قم)34378.
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22(3 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

STUDY ASSISTANCE
تأسيس شركة

تم) قد  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):
.STUDY ASSISTANCE(:(التسمية

الهدف اإل تماعي):
)التو يه) اإلدا5ية) اإلستشا5ات 

والتد5ي0 والدعم).
تصدير واستيراد.

.DH 122.222(:(5أسمال الشركة
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر اإل تماعي):)حي املنا5 عما5ة ب)
5قم)11)شا5ع الحسن الثاني الرباط.

التسيير):
)مديحة بشرة.
هشام بنزوينة.

اإليداع القانوني):)12)ما25)2222 
التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 
باملحكمة التجا5ية بالرباط)143697.
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 MOROCCO DECHEN
MINIG CO LTD

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

واحد
5أسمالها : 122.222.22 د5هم

املقر اإل تماعي : 149، شا5ع حسن 
الصغير املركز التجا5ي  اسم 

الطابق الرابع 5قم 6 الدا5البيضاء
تغيير إسم الشركة

تعديل الهدف اإل تماعي
نقل املقر اإل تماعي

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
بتا5يخ) بالدا5البيضاء) املنعقد 
الشريك) قر5  (2222 ديسمبر) (22
ديشن) مو5وكو  لشركة  الوحيد 
5أسمالها) ل.ط.د.ش.م.م،) كو  مينين 
122.222.22)د5هم مقرها اإل تماعي)
املركز) الصغير  حسن  شا5ع  (،149
 6 التجا5ي  اسم الطابق الرابع 5قم)

الدا5البيضاء)ما يلي نصه):

مو5وكو) من  الشركة  إسم  تغيير 
إلى) ل.ط.د.ش.م.م  كو  مينين  ديشن 
مو5وكو ديشن مينين ش.م.م وبالتالي)
القانون األسا�سي) من  (2 البند) تغيير 

املتعلق بتسمية الشركة.
اإل تماعي) الهدف  تعديل  (2-
لشركة مو5وكو ديشن مينين ش.م.م)
القانون) من  (3 البند) تغيير  وبالتالي 
األسا�سي املتعلق بالهدف اإل تماعي):

 ،149 من) الشركة  مقر  نقل  (3-
التجا5ي  املركز  الصغير  شا5ع حسن 
 6 5قم  الرابع  الطابق   اسم 
الدا5البيضاء إلى 23 شا5ع ال يروند 
الدا5البيضاء   2 5قم  األول  الطابق 
القانون  من   4 البند  تغيير  وبالتالي 

األسا�سي املتعلق باملقر اإل تماعي.
املتخذة  للقرا5ات  تبعا   4-
والسالفة الذكر تم تحيين واستيفاء 
وذلك  للشركة  األسا�سي  النظام 
باعتماد نظام أسا�سي  ديد لشركة 
مو5وكو ديشن مينين شركة محدودة)

املسؤولية بشريك واحد.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 9 بتا5يخ) بالدا5البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222،)تحت 5قم)733677.
بمثابة مقتطف وبيان
حساب للخبرة ش.م.م
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

CIOMPTABLE AGREE PAR L’ETAT
 N°48 RUE MOHAMED EL AMROUI

RESIDENCE NIZAR
&TEL(:(06.61.22.00.99

25.37.37.87.81  
FAX(:(05.37.90.39.26(KENITRA 

DIS MILK HOUCEN شركة
ش.ذ..م.م.ش.و

 ذات الشريك الوحيد
املقر اإل تماعي : تجزئة الهدى 5قم 

314، سيدي عالل التازي
بمقت�سى محضر القرا5 اإلستثنائي)
 DIS MILK للشريك الوحيد بشركة)
املنعقد) ش.ذ..م.م،) (HOUCEN
بسيدي عالل التازي،)بتا5يخ)4)فبراير)

2222،)تقر5 ما يلي):

أنشطة  ديدة) إضافة  (1-
للموضوع اإل تماعي):

-)تا ر املواد الغذائية بالجملة.
-)توزيع الحلي0 ومشتقاته.

النظام) من  (2 تعديل الفصل) (2-
األسا�سي.

األسا�سي) النظام  تحيين  (3-
للشركة.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق) اإلبتدائية  باملحكمة  املحضر 
أ5بعاء)الغرب،)بتا5يخ)4)ما25)2222،)
22/27)بالسجل التجا5ي) تحت عدد)

5قم)26295.
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HATIM CONSULTING
SARL AU

 COMPTABILITE,(FISCALITE,(CONSEIL
JURIDIQUE(ET(FISCAL

HARVEST CAPITAL
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حر5) عرفي  عقد  بمقت�سى  (: أوال)
تم) (،2222 فبراير) (18 بالرباط بتا5يخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
املميزات) ذات  املحدودة،) املسؤولية 

املبينة فيما يلي):
 HARVEST CAPITAL (: التسمية)

.SARL
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
الغاية من الشركة هي):)

مكت0 الد5اسات.
األشغال املختلفة.

اإلستيراد والتصدير.
شا5ع األبطال الشقة) (15 (: املقر)

5قم)4)أكدال الرباط.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتبا5ا من تا5يخ تأسيسها النهائي.
5أ2 املال الجماعي):)122.222.22 
1222)حصة من فئة) د5هم قسم إلى)

122)د5هم،)موزعة كما يلي):
 822 الصالحي) توفيق  السيد 

حصة.
السيدة فيروز الفلولي)222)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدا5ة)

السيد توفيق الصالحي بصفته املسير)

القانوني للشركة ملدة غير محددة.

فاتح) بين  ما  (: الجماعية) السنة 

يناير إل متم ديسمبر من كل سنة.

القانوني) اإليداع  تم  (: ثانيا)

5قم) بالرباط  التجا5ية  باملحكمة 

السجل التجا5ي)143589.
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HATIM CONSULTING

SARL AU

 COMPTABILITE,(FISCALITE,(CONSEIL

JURIDIQUE(ET(FISCAL

SOCIETE SALAH OPTIQUE
SARL AU 

بمقت�سى املحضر الشفوي) (: أوال)

 19 بتا5يخ) اإلستثنائي  العام  للجمع 

الكائن) للشركة  (،2219 ديسمبر)

مقرها بشا5ع يوسف بن تاشفين 5قم)

69)حي السالم)2،)تيفلت،)5قم 2.ت)

الشريك) قر5  الخميسات،) (28637

الوحيد ما يلي):

إلى) للشركة  اإل تماعي  املقر  نقل 

العنوان التالي):)تجزئة غنو شا5ع عبد)

الكريم الخطابي 5قم)37)تما5ة.

القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)

بالخميسات) اإلبتدائية  باملحكمة 

بتا5يخ)9)ما25)2222)تحت 5قم)114.
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 CGI COMPAGNIE

GENERALE IMMOBILIERE
 SOCIETE ANONYME A

CONSEIL D’ADMINISTRATION

 SIEGE(SOCIAL : IMMEUBLE

 CDG, PLACE(MOULAY(EL

 HASSAN RABAT

RC RABAT N°16836

الزيادة في 5أسمال الشركة
الجمعية) محضر  بمقت�سى  (1-

 28 بتا5يخ) العادية  الغير  العامة 

أكتوبر)2219)تقر5 ما يلي):



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   22((

اإل تماعي) الرأسمال  في  الزيادة 
د5هم) (122.222.222 قد5ه) بما 
د5هم) (5.543.281.722 من) لرفعه 
بإصدا5) (5.665.281.722 إلى)
قيمة) من  سهم  ديد  (1.222.222
اكتتابها) يج0  للواحد  د5هم  (122
وذلك) اإلكتتاب  عند  كلها  وتحريرها 

بإدماج الحساب الجا5ي للشركاء.
-2)صادق املجلس اإلدا5ي بتا5يخ)
تصريح) على  (2219 نوفمبر) (28
اإلكتتاب وتحقق من إنجاز الزيادة في)
الجا5ي) الحساب  بإدماج  املال  5أ2 
قانون) من  (6 البند) وتغيير  للشركاء)

الشركة كما يلي):
املادة)6):)5أسمال الشركة.

مبلغ) إلى  املال  5أ2  تعيين  يتم 
وخمسة) مائة  وستة  ماليير  خمسة 
وواحد) ومائتين  مليون  وستون 
د5هم) مائة  وسبعة  ألف  وثمانون 
د5هم وهي مقسمة) (5.665.281.722
قيمة) من  سهم  (56.652.817 إلى)
محر5) واحد  كل  د5هم،) (122.22

ومكتت0 كليا.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (3-
باملحكمة التجا5ية بالرباط) ( الضبط)
5قم) تحت  (2222 فبراير) (27 بتا5يخ)

.124615
للخالصة والبيان
املجلس اإلدا5ي
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 TF METAL
ت ف ميطال

 TF METAL تأسيس شركة
ت ف ميطال

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
)ذات الشريك الوحيد)

بمقت�سى العقد الذي صيغ بتا5يخ)
28)ماي)2212)تم تأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد وتحمل املميزات التالية):
.TF METAL(:(التسمية

الهدف):
الصناعة امليكانيكية.

املدةة:)99سنة).

السوق) طريق  (: اإل تماعي) املقر 

مليل) تيط  عبو  سيدي  أوالد  دوا5 

البيضاء.

مبلغ) في  حدد  (: الرأسمال)

 122 على) مقسم  د5هم  (12222.22

حصة،)الحصة)122)د5هم).

أحمد) السيد  عين  (: التسيير)

الرا�سي كمسير للشركة).

السنة اإل تماعية):)من فاتح يناير)

إلى غاية)31)ديسمبر من كل سنة.

وقد تم اإليداع القانوني))باملحكمة)

عن طريق املركز) التجا5ية بالبيضاء)

السجل) تحت  لإلستثما5  الجهوي 

التجا5ي 5قم)453933.

224 P

TRANS INTER URBAIN GIE
 AU(CAPITAL(DE : 1.000.000.00

DH

RC : 29993

نوفمبر) (23 بتا5يخ) بالعيون  تم 

بالخصائص) شركة  إنشاء) (2219

التالية):

 TRANS INTER (: التسمية)

.URBAIN GIE

كل ما يتعلق بخدمات) (: النشاط)

النقل،)النقل لحساب الغير).

املدينة) وخا5ج  داخل  النقل 

والوطن.

املقر اإل تماعي):)شا5ع األمير موالي)

عبد هللا 5قم)81)الطابق)A24)العيون.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
دهم) (1.222.222.22 (: 5أ2 املال)

مقسمة على)12222)حصة كل واحد)

122.22)د5هم.

حسن) سيدي  السيد  (: التسيير)

الساعدي عين كمسير وحيد للشركة)

ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

اإلبتدائية) باملحكمة  ( القانوني)

 2219 نوفمبر) (28 بتا5يخ) بالعيون 

تحت 5قم)2219/2892.
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 SBB INTERNATIONAL
S.A.R.L

ASSOCIE(UNIQUE

5أسمالها : 122.222.22 د5هم

 تعديل
اإلستثنائي) العام  الجمع  قر5 

ما25) (13 بتا5يخ) واملنعقد  للشركة،)

التجا5ي) بالسجل  التعديل  (2222

للشركة على الشكل التالي):

نقل)522)حصة ابراهيم فروق إلى)

السيد بازي خالد.

السيد) ملك  في  الحصص   ميع 

وحيد) كمسير  وتعيينه  خالد  بازي 

للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

اإلبتدائية) باملحكمة  القانوني 

2222)تحت) 9)ما25) بالعيون بتا5يخ)

5قم)2222/654.
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 RESIDENCE DAR شركة

SAADA VII
شركة محدودة املسؤولية

5أسمالها : 2.222.222.22 د5هم

املقر اإل تماعي : حي ما5ينا، برج 

كريستال 3، الطابق 6، 7 و8 

الدا5البيضاء

السجل التجا5ي 5قم 318267

الجمعية) مداوالت  بمقت�سى 

العامة اإلستثنائية املنعقدة بتا5يخ)32 

 RESIDENCE 2219)لشركة) ديسمبر)

شركة ش.ذ.م.م) (DAR SAADA VII

د5هم) (2.222.222.22 5أسمالها)

برج) ما5ينا،) حي  اإل تماعي  مقرها 

و8  (7 (،6 الطابق) (،3 كريستال)

الدا5البيضاء)قر5 الشركاء):

زيادة 5أ2 مال الشركة بما قد5ه)

مخصصة) د5هم  (1.222.222.22

دا5) إقامات  شركة  لفائدة  حصريا 

السعادة شركة مساهمة،)عن طريق)

إ راء)مقاصة لديون الشركة محددة)

املقدا5 واملستحقة.

تغيير) تم  الزيادة  هذه  إثر  على 

لينتقل) الشركة  5أسمال  مبلغ 

إلى) د5هم  (1.222.222.22 من)

طريق) عن  د5هم،) (2.222.222.22

إ تماعية) حصة  (12.222 إنشاء)

 ديدة ذات قيمة إسمية قد5ها)122 

د5هم للحصة.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

والتصريح) القانوني  اإليداع  تم 

بالتعديل بالسجل التجا5ي للمحكمة)

بتا5يخ بالدا5البيضاء)  التجا5ية 

 11)يناير)2222)تحت عدد)732267.
املسير للبيان
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 RESIDENCE DAR شركة

SAADA VIII
شركة محدودة املسؤولية

5أسمالها : 22.222.22 د5هم

املقر اإل تماعي : 277 حي ما5ينا، 

برج كريستال 3، الطابق 6، 7 و8 

الدا5البيضاء

السجل التجا5ي 5قم 372253

الجمعية) مداوالت  بمقت�سى 

بتا5يخ) املنعقدة  اإلستثنائية  العامة 

 RESIDENCE(15)يناير)2222)لشركة

شركة ش.ذ.م.م) (DAR SAADA VIII

مقرها) د5هم  (22.222.22 5أسمالها)

برج) ما5ينا،) حي  (277 اإل تماعي)

و8  (7 (،6 الطابق) (،3 كريستال)

الدا5البيضاء)قر5 الشركاء):

زيادة 5أ2 مال الشركة بما قد5ه)

12.222.22)د5هم مخصصة لكل من)

والسيد) السني  برادة  هشام  السيد 

سعد برادة السني،)عن طريق تقديم)

 5222.22 بقيمة) نقدية  حصص 

د5هم لكل واحد منهما.

تغيير) تم  الزيادة  هذه  إثر  على 

من) لينتقل  الشركة  5أسمال  مبلغ 

 22.222.22 إلى) د5هم  (12.222.22

حصة) (122 عن طريق إنشاء) د5هم،)

إ تماعية  ديدة ذات قيمة إسمية)

قد5ها)122)د5هم للحصة.



22(3 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

والتصريح) القانوني  اإليداع  تم 

بالتعديل بالسجل التجا5ي للمحكمة)

بتا5يخ) بالدا5البيضاء)  التجا5ية 

11)فبراير)2222)تحت عدد)732282.
املسير للبيان
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I.ACCESS
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DH

RC : 106319

تغيير في الشركة
اإلستثنائي) العام  الجمع  إطا5  في 

 I.ACCESS SARL AU لشركة)

 2219 سبتمبر) (32 بتا5يخ) واملنعقد 

تقر5 ما يلي):

يقر5) اإلستثنائي  العام  الجمع 

السيد  والي) من  حصص  تفويت 

مصطفى إلى السيد نجا صالح الدين)

بمجموع)522)حصة من ثمن الحصة)

122)د5هم أي)52222.22)د5هم.

يقر5) اإلستثنائي  العام  الجمع 

إستقالة السيد الجوالي مصطفى من)

باإلضافة) مشا5ك،) كمسير  منصبه 

إلى ذلك ستتم إد5ة الشركة والتزامها)

الصحيح بجميع األعمال املنسقة من)

نجا) للمسير  الوحيد  التوقيع  خالل 

صالح الدين.

الطابق) من  الشركة  مقر  تغيير 

اوالد) (،2 قطاع) (،327 5قم) السفلي 

(،13 5قم) املحل  إلى  تما5ة  مطاع،)

علي) إمام  زاوية  النخيل،) قيسا5ية 

(،125 5قم) الرحمان  عبد  وموالي 

القنيطرة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

التجا5ية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط تحت 5قم)74392.
ونفذ في القنيطرة السجل التجا5ي)

74392)مع تسجيل  ديد) تحت 5قم)

5قم)54447 .
مقتطف بمثابة إعالن
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STE ABISYSTEMS
SARL

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حر5 بالرباط)
تم وضع) (،2222 فبراير) (24 في تا5يخ)
محدودة) لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات املواصفات التالية):
 STE ABYSYSTEMS (: التسمية)

.SARL
عقبة،) شا5ع  (: اال تماعي) املقر 
عما5ة 5قم)46)الشقة 5قم)32)أكدال)

الرباط.
5اسمال) حدد  (: الراسمال)

122.222)د5هم.
الغرض):)تطوير،)تحليل وتصميم)

البرمجيات املعلوماتية.
املدة):)99)سنة.

املسير):)السيد فرحي هشام.
بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
التجا5ية) املحكمة  لدى  التجا5ي 

بالرباط،)تحت 5قم)88214.
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 STE M.D GARDIEN
SARL AU

االستثنائي،) العام  الجمع  قر5 
(،2222 فبراير) (12 بتا5يخ) املنعقد 
(، (STE M.D GARDIEN لشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 122.222 5اسمالها) وحيد،) بشريك 
 89 5قم) اال تماعي  مقرها  د5هم،)
5)حسون الطابق الثاني سانية) زنقة)

بنداوود سيدي مو�سى سال،)ما يلي):
املسبقة) التصفية  في  الشروع 

للشركة.
سفيان) معتقيد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
تحديد مقر التصفية ب):)5قم)89 
5)حسون الطابق الثاني سانية) زنقة)

بنداوود سيدي مو�سى سال.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
ما25) (3 بتا5يخ) بسال  االبتدائية 

2222،)تحت 5قم)34333.
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ائتمانية سوفيكا2
ش.م.م.

مقرها):)5قم)38) نان عالل شا5ع طا5ق بن)
زياد تما5ة

مكت0 املحاسبة

STE CENTRADE SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

 2 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع) حيث  بتما5ة،) (2222 يناير)
التاسي�سي لشركة محدودة) القانون 
مميزاتها) وحيد،) بشريك  ( املسؤولية)

كالتالي):
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد،)ش.م.م.ش.و.
 STE سونتراد خدمات) (: التسمية)
.CENTRADE SERVICES SARL AU

اللوازم) (: اال تماعي) الهدف 
املكتبية بالتقسيط،)بيع وشراء)أثاث)

ومعدات املكت0.
بصفة عامة كل العمليات املالية،)
أو) مباشر  بشكل  املرتبطة  التجا5ية 
وكذا) الشركة  بموضوع  مباشر  غير 
تنمية) شانها  من  التي  العمليات 

الشركة.
 1294 5قم) (: اال تماعي) املقر 

املسيرة)1)تما5ة.
مدة الشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: اال تماعي) الراسمال 
الى) مقسمة  د5هم  (122.222 مبلغ)
د5هم) (122 فئة) من  حصة  (1222
وحر5ت) اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف):
 1222 (... د5حمان) يونس  السيد 

حصة.
يونس د5حمان) السيد  (: التسيير)
يعتبر مسير الشركة ملدة غير محدودة.
من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 
فاتح يناير الى)31)ديسمبر من كل سنة.
االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
 2116 5قم) تحت  بتما5ة،) االبتدائية 

بتا5يخ)12)فبراير)2222.
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ائتمانية سوفيكا2

ش.م.م.
مقرها):)5قم)38) نان عالل شا5ع طا5ق بن)

زياد تما5ة

مكت0 املحاسبة

 STE AWSSAR POUR
COMMERCE ET SERVICES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

5اسمالها : 42.222 د5هم
مقرها اال تماعي : املحل التجا5ي 

5قم 29 سكتو5 5 تما5ة
سجلها التجا5ي 5قم : 96163 

بالرباط
بمقت�سى الجمع العام غير العادي)
قر5 شركاء) (،2222 يناير) (22 بتا5يخ)

الشركة التعديالت التالية):
تفويت الحصص):)فوت كل من):

 222 (.... حنين) نزهة  السيدة 
حصة.

السيد عمر أوسا5).....)222)حصة.
الحسن) اد  ابراهيم  السيد  الى 
د5هم) (122 فئة) من  حصة  (422
د5هم) (42.222 قد5ه) بما  للواحدة 
حيث يصبح الراسمال اال تماعي هو)
42.222د5هم مقسمة الى)422)حصة)
من فئة)122)د5هم للواحدة في حوزة)

السيد ابراهيم اد الحسن.
الحسن) اد  ابرايهم  السيد  تعيين 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
من) أوسا5  عمر  السيد  استقالة 

منصبه كمسير للشركة.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
مسؤولية محدودة) ( من شركة ذات)
مسؤولية) ذات  شركة  الى  ش.م.م.)
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ش.م.م.ش.و.
 STE(تغيير االسم التجا5ي):)لشركة
 AWSSAR POUR COMMERCE
 STE باالسم التجا5ي) (ET SERVICES

.SOBANOV SARL AU
التجا5ي) املحل  من  (: املقر) تغيير 
املحل) الى  تما5ة  (5 سكتو5) (29 5قم)
التجا5ي الكائن بتجزئة أوالد مطاع ق)

3)5قم)426)تما5ة.



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   22(0

7)و13  (،6 تغيير صياغة الفصلين)

من القانون االسا�سي للشركة.

تعديل القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

تحت 5قم) (،2222 فبراير) (27 بتا5يخ)

.124622
عن النسخة والنص ائتمانية سوفيكا2
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 STE ABELMO

SARL

RC : 31323

تاسيس شركة
 11 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات) شركة  انشاء) تم  (2222 فبراير)

بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):

التسمية):)STE ABELMO)ش.م.م.

الصيانة) الد5اسات،) (: النشاط)

الصناعية،)الخبرة.

تطوان) زنقة  (: اال تماعي) املقر 

الطابق) السعادة  حي  (2 5قم) عما5ة 

الثالث العيون.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس.

د5هم مقسمة) (12.222 (: 5اسمال)

على)122)حصة مقسمة كالتالي):

السيد محمد قيس).....)34)حصة.

هاشمي) املصطفى  موالي  السيد 

العلوي)....)33)حصة.

 33 (.... السيد عبد الحق فساحي)

حصة.

قيس) محمد  السيد  (: التسيير)

املسير للشركة ملدة غير محدودة.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بالعيون)

5قم) تحت  (،2222 ما25) (12 بتا5يخ)

.2219/699
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STE KANTAOUI TEA
SARL AU

RC : 31325
تاسيس شركة

ما25) (12 بتا5يخ) بالعيون  تم 
انشاء)شركة ذات املسؤولية) (،2222
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
  STE KANTAOUI TEA(:(التسمية

ش.م.م.)بشريك وحيد.
تعبئة وتغليف الشاي،) (: النشاط)

نقل السلع.
تطوان) زنقة  (: اال تماعي) املقر 
الطابق) السعادة  حي  (2 5قم) عما5ة 

الثالث العيون.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس.
5اسمال):)122.222)د5هم مقسمة)

على)1222)حصة مقسمة كالتالي):
 1222 (... السيد الكنتاوي محمد)

حصة.
السيد الكنتاوي محمد) (: التسيير)

املسير للشركة ملدة غير محدودة.
االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بالعيون)
5قم) تحت  (،2222 ما25) (12 بتا5يخ)

.2222/722
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STE UCL LOGISTICS
SARL AU

تاسيس شركة
تبعا للعقد العرفي بتا5يخ)6)ما25)
تم وضع قوانين الشركة ذات) (2222

املميزات التالية):
.STE UCL LOGISTICS(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)
:) ميع) خا5 ه) أو  باملغرب  سواء)

االنشطة املتعلقة بالنقل.
طريق) كلم  (3 (: الرئي�سي) املقر 
بو دو5 محطة مبا5ك ا امع العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 الى) د5هم مقسمة 

ملك) في  للواحدة  د5هم  (122 فئة)

عدنان  مال.

السيد) تسيير من طرف  (: االدا5ة)

عدنان  مال.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

5قم) تحت  (،2222 ما25) (12 بتا5يخ)

5قم) تجا5ي  سجل  (،2222/692

.31313
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STE MOFI PUBLICITE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم واحد

تاسيس شركة
تبعا للعقد العرفي بتا5يخ)6)ما25)

2222،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):

 STE MOFI (: التسمية)

.PUBLICITE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

:)اعالن الشا5ع،)االعالن) املوضوع)

والتصميم) التسويق  بالد5ا ات،)

في مجال االعالن وأي نشاط يتعلق)

بوكالة االتصاالت)...)الخ.
اقامة واد) (،2 5قم) (: املقر الرئي�سي)

 2 الوحدة) حي  نيجر  شا5ع  التزوة،)

العيون.

الراسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 الى) د5هم مقسمة 

بالكامل) وتملكها  د5هم  (122 فئة)

السيدة مريم أبو الحسني.

تسير من طرف السيدة) (: االدا5ة)

مريم أبو الحسني.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

5قم) تحت  (،2222 ما25) (9 بتا5يخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (2222/658

5قم) التحليلي  الرقم  تحت  التجا5ي 

.31261
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STE KANTAOUI GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم واحد
تاسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتا5يخ)6)ما25)
2222،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):
 STE KANTAOUI (: التسمية)

.GROUP
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضوع):))تركي0 وتشغيل مصنع)

الشاي.
وتوزيع) تسويق  تعبئة،) استيراد،)

 ميع فئات الشاي)...)الخ.
(، (II شا5ع حسن) (: الرئي�سي) املقر 

5قم)22)،)حي الحسني))العيون.
الراسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 الى) د5هم مقسمة 
بالكامل) وتملكها  د5هم  (122 فئة)

السيد ابراهيم الخليل الكنتاوي.
السيد) طرف  من  تسير  (: االدا5ة)

ابراهيم الخليل الكنتاوي.
بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
5قم) تحت  (،2222 ما25) (9 بتا5يخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (2222/659
5قم) التحليلي  الرقم  تحت  التجا5ي 

.31263
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STE SERVICE FAJR
SARL AU

املنعقد يوم) اثر قرا5 االدا5ة  على 
 STE لشركة) (2219 ديسمبر) (31
قر5) (،SERVICE FAJR SARL AU

الشريك الوحيد للشركة ما يلي):
 12.222 من) 5اسمال  في  زيادة 

د5هم الى)2.322.222)د5هم.
حصة)) (122 من) الحصص  تغيير 

الى)23.222)حصة.
تغيير في القانون املؤسس للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت 5قم) (،2222 فبراير) (21 بتا5يخ)

.34282
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22(2 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

 STE ROA INTERIORS AND

DESIGN
SARL AU

EN(LIQUIDATION

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

ذات) شركة  الشريكة  قرا5  اثر 

واحد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) د5هم،) (12.222 5اسمالها)
الطابق السفلي) (12 5قم) (: اال تماعي)

القرية) الجديدة،) القرية  تجزئة 

احصين سال.

تمت) املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 

التصفية) حسابات  على  املصادقة 

ذمة املصفي والنطق باقفال) واخالء)

عمليات التصفية.

بكتابة) تم  القانوني  االيداع 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (،2222 ما25) (2 بتا5يخ)

.34329
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STE JASSIR CAR
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتا5يخ)
تم وضع القانون) (،2222 فبراير) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

ذات) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

 STE JASSIR(:(التسمية اال تماعي

.CAR SARL AU

كراء) (: اال تماعي) ( الهدف)

السيا5ات.

:)اقامة الحديقة،) املقر اال تماعي)
5قم)133/1)لعيايدة سال.

املدة اال تماعية):)99)سنة.

حدد) (: اال تماعي) الراسمال 
 122.222 مبلغ) في  الشركة  5اسمال 

د5هم موزع على)1222)حصة من فئة)

122)د5هم للحصة وزعت كما يلي):

السيد منير تويمة)1222)حصة.

التسيير):)تم تعيين السيدة تيوكي)

غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  سناء،)

محدودة.

تم التسجيل في السجل التجا5ي)

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت 5قم)31317.
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STE SITABI FOOD

 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتا5يخ)

تم وضع القانون) (،2222 فبراير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة))ذات الخصائص التالية):

 STE SITABI(:(التسمية اال تماعي

.FOOD SARL

تحضير) (: اال تماعي) ( الهدف)

الو بات السريعة/ممون.

املقر اال تماعي):)زنقة املسيد 5قم)

4)مكر5،)حي الوالء)القرية سال.

املدة اال تماعية):)99)سنة.

حدد) (: اال تماعي) الراسمال 

 122.222 مبلغ) في  الشركة  5اسمال 

د5هم موزع على)1222)حصة من فئة)

122)د5هم للحصة وزعت كما يلي):

 522 (...... حوكة) سليمة  السيدة 

حصة.

 522 (...... سيطبي) سمير  السيد 

حصة.

املجموع).................)1222)حصة.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

سليمة حوكة والسيد سمير سيطبي)،)

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

تم التسجيل في السجل التجا5ي)

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت 5قم)31321.
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STE DANIYAH HARROUDA
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2222 يناير) (17 بتا5يخ) بنسليمان 

قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

 STE وحيد) شريك  ذات  محدودة 

.DANIYAH HARROUDA

بيع) محطة  (: اال تماعي) الهدف 

املحروقات.
5اسمال الشركة):)122.222)د5هم)

فئة) من  حصة  (1222 الى) مقسمة 

122)د5هم للحصة الواحدة.

أحمد حرودة)1222)حصة.

من) ابتدائ  سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى التي تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

الحدائق) حي  (: اال تماعي) املقر 

شا5ع اللة عائشة 5قم)6)بنسليمان.

املسير):)أحمد حرودة.
(: التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

.6283
من أ ل االستخالص والبيان
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STE MOD.SM
5اسمالها : 1.822.222 د5هم

مقرها اال تماعي : حي الرياض 

القطاع 7، شا5ع التين، اقامة التين 

العما5ة 5قم 12، الشقة 5قم 3 

الرباط

بمو 0 الجمع العام االستثنائي) (

(،2219 ديسمبر) (16 بتا5يخ) املنعقد 

STE MOD. قر5 املساهمون بشركة)

SM))ما يلي):

لحي) للشركة  الرئي�سي  املقر  تغيير 

التين،) شا5ع  (،7 القطاع) الرياض،)

الشقة) (، (12 العما5ة) التين،) اقامة 
5قم3،)الرباط..

التفويت الجزئي لحصص السيد)

ليصبح بذلك) علي الناوي بالشركة،)

تقسيم االسهم كما يلي):

السيد علي ناوي)4521)حصة.

 4521 التيلوي) نجية  السيدة 

حصة.

 4499 السيد محمد هشام ناوي)

حصة.

السيدة سا5ة ناوي)4499)حصة.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

التجا5ية) املحكمة  لدى  التجا5ي 

بالرباط بتا5يخ)4)ما25)2222،)تحت)
5قم)124689.
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 STE MYSI FUND
MANAGEMENT

SARL  AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد
5اسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي : زنقة سمية اقامة 

شهرزاد 3، الطابق 5 الرقم 22، 

الدا5البيضاء

السجل التجا5ي 5قم : 395569

IF(N° : 25030486

ICE(N° : 002000931000080

االستثنائي) القرا5  بمقت�سى 

ديسمبر) (13 بتا5يخ) للشريك الوحيد 

2219،)تقر5 ما يلي):

نقل املقر اال تماعي للشركة من):)
زنقة سمية اقامة شهرزاد)3،)الطابق)

 117 الى) الدا5البيضاء) (،22 الرقم) (5

شا5ع الحسن الثاني،)عما5ة بلوبا5ك)
الطابق)5)5قم)B،)الدا5البيضاء.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

5قم) تحت  بالدا5البيضاء،) التجا5ية 

733142)بتا5يخ)4)ما25)2222.
ملخص قصد النشر
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 STE L& T INFOTECH
MOROCCO

تاسيس فرع
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2219 ماي) (2 بتا5يخ) بالدا5البيضاء)

لقد تم تاسيس فرع ومن خصائصه):



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   22(6

 STE(L&T(INFOTECH(:(التسمية

.MOROCCO

املعلوميات) (: اال تماعي) الهدف 

)البرمجة،)التحليل،)التصميم).

تو5) املوحدين  شا5ع  (: املقر)

مرينا) (12 الطابق) (1 كريستال)

الدا5البيضاء)املغرب.

املدة):)99)سنة.

الشركة تسير من طرف) (: املسير)

 CHRISTOPHER DANIEL السيد)

.CONNORS

املحكمة) في  القانوني  االيداع  تم 

التجا5ية بالدا5البيضاء.

5قم التسجيل):)456561.

246 P

 STE STORA ENSO MORTH

AFRICA
حل الشركة وتعيين مصفي

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)

تم) ( (،2219 ماي) (16 بتا5يخ) ( العادي)

تقر5 ما يلي):

 STORA ENSO تصفية الشركة)

في) املسجلة  (NORTH AFRICA

السجل التجا5ي تحت الرقم)353139 
زنقة) 5قم32،) سافانا،) بعما5ة  وتقع 

نو5مندي،)الدا5البيضاء.

 NAVED السيد) تعيين 

QURESHEY)كمصفي للشركة.

تم) القانوني  االيداع  ا راء)

بالدا5البيضاء) التجا5ية  باملحكمة 

تحت الرقم) (،2219 نونبر) (19 بتا5يخ)

.722559
مقتطف للنشر والبيان
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STE CHRONO FOOT
االتفاق) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

على ما يلي):

نقل املقر اال تماعي من شا5ع)14 

 2224 حي كريمة اقامة الغندو5 5قم)

سال الى اقامة املجد 5قم)38)شقة 5قم)

2)طريق مهدية سال.

مسير) بو5كي  زهير  السيد  تعيين 

من) كل  واستقالة  للشركة  وحيد 

السيد سعد ز5يرات وعبد الحق نايت)

بال.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

ما25) (9 بتا5يخ) بسال  االبتدائية 

2222،)تحت الرقم)34371.
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فسخ عقد كراء أصل تجاري
تسيير حر

بين السيد محمد بودين
والسيدين امحمد اومساهل وفضمة 

ناجح ومن معها
أنه بمقت�سى عقد عرفي مصادق)

سبتمبر) (17 بتا5يخ) توقيعه  على 

 15 بتا5يخ) بفا2  ومسجل  (،2219

كراء) عقد  فسخ  تم  (،2222 يناير)

أصل تجا5ي))تسيير حر))املؤ5خ في)12 

بتا5يخ) بفا2  ومسجل  (2222 يوليو)

بين السيد محمد) (،2222 يوليو) (14

اومساهل) امحمد  والسيد  بودين 

بشأن) معها،) ومن  ناجح  وفضمة 

االصل التجا5ي الكائن برقم)5،)شا5ع)

(،222 الزنقة) عبد الرحمان الناصر،)

باسم) واملسجل  فا2،) مبروكة،) حي 

املحكمة) لدى  بودين  محمد  السيد 

(،65818 5قم) تحت  بفا2  التجا5ية 

وااللتزامات) الشروط  حس0  وذلك 

الوا5دة في العقد املذكو5.

لدى) التغيير  هذا  تقييد  وسيتم 

بفا2) التجا5ي  السجل  مصلحة 

بالتنصيص صراحة على فسخ عقد)

بشأن) أصل تجا5ي)تسيير حر)) كراء)

االصل التجا5ي املذكو5.

شكل) في  النشر  هذا  تم  وقد 

غاية) ولكل  للقانون  طبقا  مستخرج 

مفيدة.
مستخرج قصد النشر

االمضاء

االستاذ عزيز الصقلي حسيني املحامي بفا2
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االستاذ محمد 5شيد التدالوي

موثق بالدا5البيضاء
مقرها):)67/69)شا5ع موالي اد5يس االول)

الطابق االول شقة 5قم)3

الهاتف):)25.22.82.25.25.88

25.22.82.18.99

الفاكس):)25.22.82.15.42

شركة زاك ايموبيلي
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
5اسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي : 28 زنقة الغضفة 

الطابق اال5�سي مكت0 5قم 1 

املعا5يف الدا5البيضاء

السجل التجا5ي 5قم : 453443

التعريف الضريبي : 39523211

تفويت حصص ا تماعية
بمقت�سى عقدين توثيقين تلقاهما)

االستاذ محمد 5شيد التدالوي موثق)

بالدا5البيضاء)بتا5يخ)18)فبراير)2222 

بوغفير) الرحيم  عبد  السيد  فوت 

يمتلكها) التي  ا تماعية  حصة  (143

واملقد5ة ب) ( في شركة زاك ايموبيلي)

1222)حصة ا تماعية وذلك لفائدة)

السيد محمد 5يان بوغفير.

وكذلك فوت السيد عبد الرحيم)

التي) ا تماعية  حصة  (143 بوغفير)

ايموبيلي) زاك  شركة  في  يمتلكها 

ا تماعية) حصة  (1222 ب) املقد5ة 

مالك) فايزة  السيدة  لفائدة  وذلك 

بوغفير.

وبمقت�سى هذا التفويت تم تغيير)

القانوني للشركة من شركة) الشكل 

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املسؤولية) ذات  شركة  الى  وحيد 

املحدودة.

املسؤولية) ذات  شركة  الى 

املحدودة بشريك وحيد.

وقد تم االيداع القانوني بالسجل)

التجا5ي للمحكمة التجا5ية بمراكش)

5قم) تحت  (،2222 ما25) (5 بتا5يخ)

.733392
للخالصة والبيان

االستاذ محمد 5شيد التدالوي
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االستاذ محمد 5شيد التدالوي

موثق بالدا5البيضاء

مقرها):)67/69)شا5ع موالي اد5يس االول)

الطابق االول شقة 5قم)3

الهاتف):)25.22.82.25.25.88

25.22.82.18.99

الفاكس):)25.22.82.15.42

 STE MAROQUINERIE ARI
SARL

شركة محدودة املسؤولية
5اسمالها : 1.222.222 د5هم

مقرها اال تماعي : 53 زنقة ابو 
عمران الفا�سي الدا5البيضاء

السجل التجا5ي 5قم : 42531
التعريف الضريبي : 21222153

تفويت حصص ا تماعية
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
التدالوي) 5شيد  محمد  االستاذ 
 14 بتا5يخ) بالدا5البيضاء) موثق 
ازاك) السيد  فوت  (2222 فبراير)
كل) كا5و  استر  والسيدة  بوسكيلة 
12.222)حصة) حصتهما اال تماعية)
شركة) ( في) يمتلكونها  التي  ا تماعية 
  MAROQUINERIE( ARI( ( SARL
بجوي) احمد  السيد  ( لفائدة) وذلك 

بمبلغ)1.222.222)د5هم.
تم) التفويت  هذا  وبمقت�سى 
بوسكيلة) ازاك  السيد  استقالة 
لشركة) كمسير  مهامه  من 

.MAROQUINERIE(ARI(SARL
وبمقت�سى هذا التفويت تم تعيين)
لشركة) كمسير  بجوي  احمد  السيد 
  MAROQUINERIE( ARI( SARL
لذلك) وتبعا  محددة  غير  ملدة  وذلك 
تم تغيير الشكل القانوني للشركة من)
شركة محدودة املسؤولية الى شركة)

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.
ملزمة) الشركة  ستصبح  وبذلك 
املنفرد) بالتوقيع  عقودها  في  ميع 

ملسيريها السيد احمد بجوي.
تم االيداع القانوني باملركز الجهوي)
 5 بتا5يخ) بالدا5البيضاء) لالستثما5 
الشركة) تسجيل  وتم  (2222 ما25)
بالدا5البيضاء) التجا5ية  باملحكمة 

تحت 5قم)733393.
للخالصة والبيان

االستاذ محمد 5شيد التدالوي
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22(7 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

 STE JANNAT POULET

CHERE
SARL AU

 21 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2222)تم تاسيس شركة ذات) فبراير)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

 STE JANNAT (: التسمية)

.POULET CHERE

.SARL AU(:(الصفة القانونية

أعمال) (: اال تماعي) الهدف 

التنظيف،)نقل البضائع.
د5هم) (12.222 (: 5اسمال الشركة)

مقسمة الى)122)حصة من فئة)122 

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  د5هم 

الشركاء)على الشكل التالي):

 122 (... الدودي) ياسين  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

النخيلة) اقامة  (: اال تماعي) املقر 

حسن) شا5ع  (4 5قم) شقة  أ  عما5ة 

االول تما5ة.

املسير):)ياسين الدودي.
(: التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

.129671
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STE PRO PEED MAROC
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتا5يخ االسا�سي  والنظام   االستثنائي 

 7)يناير)2222)تم ما يلي):

تحويل املقر اال تماعي من شا5ع)
الطابق) (2 عوقبا الشقة 5قم) (4 5قم)

 16 شا5ع) الى  الرباط  اكدال  االول 

ز5قطوني حي النهضة تما5ة.

الزيادة في 5اسمال الشركة بقيمة)

 19.222 الى) مقسمة  (1.922.222

122)د5هم للحصة الواحدة من فئة)

)وبهذه الزيادة ا5تفع 5اسمال الشركة)
كلها) (2.222.222 الى) (122.222 من)
الوحيد  مال) الشريك  حوزة  في 

البصيلي.
وتعويضه) االشها5  نشاط  حذف 

بنشاط بيع وشراء)أدوات الفالحة.
تحديث النظام االسا�سي للشركة)
وتعديل الفصول التي شملها التغيير.
القانوني لدى كتابة) وتم االيداع 
الضبط باملحكمة التجا5ية في الرباط)
5قم) تحت  (،2222 فبراير) (6 بتا5يخ)

.124296
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سوفيجكس
خبير في الحسابات

شركة ذات مسؤولية محدودة
5اسمالها):)122.222)د5هم

مراكش  ليز

STE TECHNI AIR
شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل التجا5ي 5قم : 161235
الحصص) تحويل  لعقد  تبعا 
بتا5يخ)22)فبراير)2222،)وتبعا ملحضر)
بتا5يخ) االستثنائية  العامة  الجمعية 

26)فبراير)2222،)تم تقرير ما يلي):
الى) تنتمي  حصة  (4222 تحويل)
السيد محمد مربوحي لحساب السيد)

خليل مربوحي.
في) حدد  اال تماعي  5اسمال 
على) مقسمة  د5هم،) (2.222.222
حصة ا تماعية من قيمة) (22.222
122)د5هم لكل واحدة،)مرقمة من)1 

الى)22.222)موزعة كالتالي):
(.... مربوحي) خليل  السيد 

1.222.222)د5هم.
السيد محمد مربوحي)...)822.222  

د5هم.
مجموع).....)2.222.222)د5هم.

مربوحي) محمد  السيد  استقالة 
من) من منصبه كمسير ومنحه ابراء)

ا ل مدة تسييره.
عيين السيد خليل مربوحي كمسير)

 ديد.
االسا�سي) النظام  على  املوافقة 

الذي تمت اعادته.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجا5ية) باملحكمة  الضبط 

(،2222 ما25) (4 يوم) بالدا5البيضاء)

تحت 5قم)733133.
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سوفيجكس

خبير في الحسابات

شركة ذات مسؤولية محدودة

5اسمالها):)122.222)د5هم

مراكش  ليز

 STE UNION TRAITEMENT

 D'AIR ET REFRIGERATION

D'EAU UNITAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل التجا5ي 5قم : 82679

العامة) الجمعية  ملحضر  تبعا 

(،2222 22)فبراير) االستثنائية بتا5يخ)

تم تقرير ما يلي):

13425)حصة تنتمي الى) (: تحويل)

السيد محمد مربوحي.

السيدة) الى  تنتمي  حصة  (8222

ملودة خليس.

لحساب السيد خليل مربوحي.

الى) اال تماعي  5اسمال  حدد 

على) مقسمة  د5هم،) (4.222.222

حصة ا تماعية من قيمة) (42.222

122)د5هم لكل واحدة،)مرقمة من)1 

الى)42.222)موزعة):

 21712 (.... السيد خليل مربوحي)

حصة).....)2.171.222)د5هم.

 12.222 (... السيد محمد مربوحي)

حصة).....)1.222.222)د5هم.

 6222 (... خليس) ملودة  السيدة 

حصة).....)622.222)د5هم.

(... مربوحي) محمد  يونس  السيد 

145)حصة).....)14.522)د5هم.

(... مربوحي) محمد  ياسين  السيد 

145)حصة).....)14.522)د5هم.

أي مجموع).....)42.222)حصة)....)

4.222.222)د5هم.

االسا�سي) النظام  على  املوافقة 

الذي تمت اعادته.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجا5ية) باملحكمة  الضبط 
(،2222 ما25) (4 يوم) بالدا5البيضاء)

تحت 5قم)733134.
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شركة نوماد سرفيس سكورتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5اسمال : 12.222 د5هم
مقرها اال تماعي : 5قم 76 شا5ع 

أنس بن مالك السالم اكادير
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
صادق) (،2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 
مسيرو شركة نوماض خدمات وأمن)

على ما يلي):
قبول تفويت)52)حصة ا تماعية)
لفائدة) للسيد حنان سمير  اململوكة 

السيد ليتو�سي سعيد.
السيد) السابق  املسير  استقالة 
ليتو�سي) السيد  وتعيين  سمير  حنان 

سعيد كمسير وحيد  ديد.
(،6 الشكل) (1 البنود) تغيير 
الراسمال) (،7 اال تماعية) الحصص 
تعيين املسير) (، ادا5ة) (،43 اال تماعي)

من القانون االسا�سي.
أسئلة مختلفة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
باكادير) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (،2222 ما25) (9 بتا5يخ)

.89851
بمثابة مقتطف وبيان

املسير
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ROMO LOGISTIC شركة
SARL AU

بمقت�سى الجمع العام غير العادي)
تقر5 (2222 ما25) (2  املنعقد بتا5يخ)

ما يلي):
السيد) حصص  كل  تفويت 
1222)حصة بقيمة) بنطا2 ابراهيم)
بوفضيل) السيد  إلى  122.222د5هم 

أمين.
بنطا2) الوحيد  املسير  استقالة 
بوفضيل) السيد  وتعيين  ابراهيم،)

أمين مسيرا ملدة غير محدودة.



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   22(8

تحديث القانون الداخلي للشركة.

5قم) تحت  القانوني  اإليداع  تم 

لدى) (2222 ما25) (9 بتا5يخ) (34369

املحكمة االبتدائية بسال.
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ديوان األستاذة خديجة الصروخ

موثقة

شركة مامونية تور2
MAMOUNIA TOURS

شركة محدودة املسؤولية

5أسمالها : 5.222.222 د5هم

مقرها اال تماعي : الدا5 البيضاء

شا5ع سيدي محمد بن عبد هللا

إقامة عبد هللا إقامة السالم الطابق 

األول بو5كون

مقيدة بالسجل التجا5ي تحت 5قم 

189723

وتعريفها الجبائي 5قم 42189299

تفويت الحصص
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثقة) الصروخ  خديجة  األستاذة 

فبراير) (24 بتا5يخ) البيضاء) بالدا5 

الحصص) تفويت  ميع  تم  (2222

حصة) (222 ب) املقد5ة  اال تماعية 

املسماة) الشركة  في  يملكونها  التي 

محدودة) شركة  تو25«) »مامونية 

املسؤولية من طرف السيدة عائشة)

خطي0 والسيد منصف تريكي لفائدة)

السيدة فريدة مساعد.

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثقة) الصروخ  خديجة  األستاذة 

فبراير) (25 بتا5يخ) البيضاء) بالدا5 

الحصص) تفويت  ميع  تم  (2222

اال تماعية املقد5ة ب)49822)حصة)

املسماة) الشركة  في  يملكونها  التي 

محدودة) شركة  تو25«) »مامونية 

 ACTIVA املسؤولية من طرف شركة)

املسؤولية) محدودة  شركة  (COM

لفائدة السيد حسن اوشطا5.

النظام) من  (7 املادة) تعديل  تم 

األسا�سي للشركة كاآلتي):

على) الشركة  5أسمال  استقر 

د5هم مقسم على) (5.222.222 مبلغ)

 122 ا تماعية) حصص  (52.222

د5هم لكل حصة مقسمة على النحو)

التالي):

السيدة فريدة مساعد)222)حصة)

ا تماعية.

 49822 اوشطا5) حسن  السيد 

حصة ا تماعية.

حصة) (52222 (: املجموع)

ا تماعية.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

 2222 ما25) (3 بتا5يخ) للدا5 البيضاء)

تحت 5قم)732965.
من أ ل النسخة والبيان

األستاذة خديجة الصروخ
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SCOYA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

194، تجزئة النصر شقة 5قم 4

تما5ة

بتا5يخ املبرم  العقد   بمو 0 

تم تأسيس شركة) (،2222 فبراير) (22
ذات املسؤولية املحدودة التي تكون)

خصائصها على النحو التالي):

شركة ذات مسؤولية) (: النموذج)

.SARL(محدودة

SCOYA(:(اسم الشركة

أشغال) (: الشركة) من  الغرض 

مختلفة متعلقة بالبناء.

املدة):)99)سنة.
5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)

املكونة) سهم  (1222 على) مقسوما 

د5هم) (122 لرأسمال الشركة بقيمة)

للسهم الوحيد موزعة مناصفة بين)

عنانة) والسيد  عمر  عنانة  السيد 

ياسين.

النصر) تجزئة  (: اال تماعي) املقر 

شقة 5قم)4)تما5ة.

املسير):)السيد عنانة عمر ملدة غير)

محدودة.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 
عدا) ما  ديسمبر  (31 إلى) يناير  فاتح 
األولى التي تبتدئ من تا5يخ التقييد في)

السجل التجا5ي.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 يوم) في  بتما5ة  االبتدائية 

2222)تحت 5قم)129755.
للخالصة والتذكير

املسير
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SKIN ET SENS BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي : 32، زنقة 
تانسيفت، الطابق األول، الشقة

5قم 1 و2، أكدال، الرباط
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
النظام) وضع  تم  (،2222 فبراير) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
تحمل) وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية):
 SKIN ET SENS (: التسمية)

BEAUTY
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
في) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
 1222 إلى) مقسمة  د5هم  (122.222
للحصة) د5هم  (122 بمبلغ) حصة،)
كلها في ملكية الشريك الوحيد السيد)

معمر أيوب.
زنقة) (،32 (: اال تماعي) املقر 
تانسيفت،)الطابق األول،)الشقة 5قم)

1)و2،)أكدال،)الرباط.
مركز) (: اال تماعي) الهدف 

التجميل،)حمام،)التدليك واللياقة.
ملدة) أيوب  معمر  السيد  (: املسير)

غير محددة.
وقد تم تسجيل الشركة بالسجل)
التجا5ي باملحكمة التجا5ية بالرباط)

تحت 5قم)143597.
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GMN PREFABBRICATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

في العرفي  العقد  تسجيل   تا5يخ 

بالرباط والتي تحمل) (2222 ما25) (4

الخصائص التالية):

أشغال) (: اال تماعي) الهدف 

مختلفة والبناء.
5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)

فئة) من  حصة  (1.222 إلى) مقسمة 

122)د5هم للحصة الواحدة مقسمة)

كالتالي):

 522 (: كانيال) السيد  يلبيرطو 

حصة.

 522 (: السيد نو5الدين الرزوقية)

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

أوالد) دوا5  (: اال تماعي) املقر 

عثمان،)الصخيرات،)تما5ة.

املسيران):)السيد  يلبيرطو كانيال)

والسيد نو5الدين الرزوقية.
(: التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

.129759
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STE FIDUCEL SARL AU

 ADRESSE(:(RESIDENCE(YAZAMANE(III

IMM.6 APPT 4 ROUTE DE KENITRA SALE

شركة نطسال
ش.م.م.ش.و

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد5  بمقت�سى 

(،2219 سبتمبر) (26 بتا5يخ) بالرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

املحدودة بشريك واحد والتي تتضمن)

املميزات التالية):

التسمية):)شركة نطسال.

 122.222 في) محدد  (: الرأسمال)

ذات) حصة  (1222 إلى) مجزأ  د5هم 

قيمة)122)د5هم.



22(9 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

 1222 الشركاء):)الصا5يدي 5حمة)

حصة.

الجزيرة) تجزئة  (: اال تماعي) املقر 

الخضراء)5قم)37)طريق مهدية سال.

نقل) (- النظافة) أشغال  (: الهدف)

البضائع)-)أشغال عامة.

يوم) من  تنطلق  سنة  (99 (: املدة)

التقييد في السجل التجا5ي.

من) تنطلق  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

غير) ملدة  5حمة  الصا5يدي  السيدة 

محدودة.

5قم) تحت  الشركة  تسجيل  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  (32539

بتا5يخ)3)أكتوبر)2219.
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EVERIS CONSTRUCTIONS

تأسيس شركة

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس شركة) تم  (،2222 فبراير) (2

باملميزات التالية):

 EVERIS (: التسمية)

CONSTRUCTIONS

اللة) شا5ع  (: اال تماعي) املقر 

الياقوت زنقة العرعا5 عما5ة)9)الطابق)

الرابع شقة)17)الدا5 البيضاء.

الرأ2 مال):)122.222)د5هم.

الهدف اال تماعي):)منعش عقا5ي.

الحضري) السيد  (: الشركاء)

الكيحل،)السيد شبليخ احمد.

السنة املالية):)99)سنة.

التسيير):)السيد شبليخ احمد.

السجل التجا5ي):)455891.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée Par l’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar

Tél.(:(06.61.22.00.99(&(05.37.37.87.81

Fax(:(05.37.90.39.26

KENITRA

BIODIVA شركة
ش.ذ.م.م

املقر اال تماعي : بقعة 5قم 279

بالحي الصناعي )دوا5 الطبي0)

سيدي عالل التازي املركز

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 BIODIVA لشركة) االستثنائي 

يناير) (23 بتا5يخ) املنعقد  ش.ذ.م.م،)

2222،)تقر5 ما يلي):

تحويل مقر الشركة من العنوان)

أوالد) الحد  بسوق  الكائن  القديم 
منصو5) بن  زيان  أوالد  دوا5   لول،)

العنوان) إلى  القنيطرة،) أحواز،)

الجديد):

(- بالحي الصناعي) (279 بقعة 5قم)
التازي) سيدي عالل  (- الطبي0) دوا5 

املركز.

النظام) من  (4 الفصل) تعديل 

األسا�سي.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  املحضر 

أ5بعاء)الغرب،)بتا5يخ)4)ما25)2222،)

تحت 5قم)28/22.
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CORIOLIS ANALYTICS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) (،2222 فبراير) (21

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد ذات املواصفات التالية):

 CORIOLIS (: التسمية)

ANALYTICS

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة بشريك وحيد.

املقر):)79،)شا5ع ابن سينا 5قم)6 
أكدال الرباط.

الخدمات) املعلوميات  (: الهدف)
الخاصة بكل ما يتعلق باملعلوميات.

التسيير):)اليا2 فنجيرو.
اإليداع القانوني):)1324)باملحكمة)

التجا5ية بالرباط.
الرأسمال):)12.222)د5هم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (6 بتا5يخ) بالرباط  التجا5ية 
بالسجل) التقييد  5قم  تحت  (2222

التجا5ي)143425.
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BCV

مكت0 االستشا5ة القانونية بالرباط

الهاتف):)25.37.29.54.21

 ARTIS CONSTRUCTION
URBAIN

SARL
RC(N° : 138121 RABAT
برأسمال : 122.222 د5هم

تعديل ش.ذ.م.م
العام) املحضر  بمقت�سى 
الشركة) بمقر  املنعقد  االستثنائي 
يوم)25)نوفمبر)2219)قد تقر5 اتخاذ)

القرا5 بالتعديل التالي):
الفاتحي) السيد  حصص  تفويت 

احمد كاملة)322)حصة كالتالي):
السيد فرحات فيصل)122)حصة.

السيد بونو5 بوبكر)122)حصة.

السيدة 5بيعي كوتر)122)حصة.
من القانون) و7) (6 تعديل البنود)

األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية بالرباط يوم)5)ما25)2222 

تحت 5قم)124732.
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الفافوال
بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

22)فبراير)2222)تم ما يلي):
تأسيس الشركة املسماة الفافوال.
شركة محدودة املسؤولية بشريك)

وحيد.

املقر اال تماعي):)عين برقم)1653 

امل)5)ح.ي.م الرباط.

الهدف اال تماعي):)مقهى.
 122.222 هو) الشركة  5أسمال 

د5هم.

لقد أسند التسيير للسيد محمد)

اغرمين.

السجل) في  التسجيل  تم  لقد 

التجا5ي بالرباط تحت 5قم)143679.
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 ZIDANI AHMED

 COMPTABLE AGREE
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

من شريك واحد 
بمو 0 عقد عرفي مؤ5خ بأكادير)

النظام) وضع  تم  (2222 فبراير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

والتي) واحد  شريك  من  املحدودة 

تكمن مميزاتها فيما يلي):

 STE Z.M.D (: التسمية)

 TRANS S.A.R.L AU ICE

.222426846222216

الشركة) غرض  يمكن  (: الغرض)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي):

نقل البضائع لحساب الغير.

يو د مقر الشركة) (: مقر الشركة)

 JARDINS DRARGUA TAGADIRT

.NAABADOU AGADIR

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداءا من تا5يخ تكوينها النهائي.
5أسمال) يبلغ  (: الشركة) 5أسمال 

 122.222 د5هم) ألف  مائة  الشركة 

مقسم إلى ألف حصة ذات مائة)122 

د5هم كقيمة لحصة الواحدة.
 1222 ضامن) 5شيد  (: السيد)

حصة.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر)

5شيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

ضامن ملدة غير محدودة.



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2232

القانوني لدي كتابة) تم اإليداع  (

أكادير) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

عدد) تحت  (2222 ما25) (24 بتا5يخ)

.89811/2222
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STE TARGE TRANS
SARL

بمقت�سي عقد عرفي املؤ5خ بتا5يخ)

بانزكان تم تأسيس) (2222 فبراير) (13

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية)):)

 STE TARGE TRANS (: التسمية)

.SARL

املقر اال تماعي)):)الطابق االول حي)

اخربان تمسية.
5أ2 املال):)122.222)د5هم.

املدة):)99)سنة.

املسير):)السيد  امع قو2.

النشاط):)نقل املستخدمين.

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة)

 2222 ما25) (5 االبتدائية بانزكان في)

تحت 5قم)395.
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سان سو2 ترافل
تـأسـيـس شــركة

بتأ5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
القانون) وضع  تم  (2222 فبراير) (17

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

الخصائص) تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية):)

الـتـسـميـــــــــــــــة):)سان سو2 ترافل.

املسؤولية) دات  شركة  (: الشكل))

املحدودة الشريك الوحيد.

الـمـوضـــــوع):)

وكالة سياحية.

العمليات) عامة  ميع  وبصفة 

غير) أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.
الـمـقر اال ـتـماعــي):)5قم)57)تجزئة)

برماط ايت ملول.

ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة) مــــــدة 

من يوم تأسيسها.)

 122.222 (: الشركـــة) 5أسمـــال 

حصة من) (1222 د5هم مقسم على)

فئة)122)د5هم  لها للشريك الوحيد)

 Cin(( : املالك.) عبد  مسلم  السيد 

. JA495

األ5بــــــــــــــــــاح):)يتم اقتطاع نسبة)%)5 

من األ5باح لالحتياط القانوني والباقي)

حس0 تقرير الشريك الوحيد.

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)

طرف السيد مسلم عبد املالك.

موكلة للسيد) صالحيات االمضاء)

مسلم عبد املالك.

السنـــة اال تمـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 6 يـوم) بانزكان  االبتدائية  املحكمة 

ما25)2222)تحت 5قم)428.
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 STE SUD EST NEGOCE
SARL

ICE(:(00242857900076

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محر5 بتا5يخ)

تم تأسيس شركة) (2222 فبراير) (19

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

 STE SUD EST (: التسمية)

NEGOCE  Sarlا.
املقر اال تماعي):)بلوك)24)5قم)15 

تجزئة الهدى ايت ملول.

الهدف):)عقاقير بالتقسيط.

 122.222 (: اال تماعي) الرأسمال 

د5هم.

:)عبد هللا ابو نصر وعبد) التسيير)

هللا او5زان.

املدة):)99)سنة.

حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

 31)ديسمبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 427 5قم) تحت  بانزكان  التجا5ي 
السجل) 5قم  (2222 ما25) (6 بتا5يخ)

التجا5ي)22247.
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SIFALOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي حي اإلنا5ة 

أوالد برحيل - 83222 تا5ودانت 
املغرب

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
6637

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2222 ما25) (3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل  (
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

.SIFALOG
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مع) اآلخرين  عن  نيابة  األشخاص 

السائق.)
عنوان املقر اال تماعي):)حي اإلنا5ة)
تا5ودانت) (83222 (- برحيل) أوالد 

املغرب.ذ
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة) 5أسمال  مبلغ 
122.222.22)د5هم،)مقسم كالتالي):)

السيد عبد الحميد االزعر):)1222 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):)

السيد عبد الحميد االزعر عنوانه)
دحمان-) سيدي  الطلبة  اكادير  دوا5 

83222)تا5ودانت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):)
السيد عبد الحميد االزعر عنوانه)
دحمان-) سيدي  الطلبة  اكادير  دوا5 

83222)تا5ودانت املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) بتا5ودانت  االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)156.
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YANASS IMMO
SARL AU

ICE 00243991800055

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محر5 بتا5يخ)

تأسيس شركة) تم  (2222 ما25) (29

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

.YANASS IMMO(:(التسمية

 96 2)5قم) بلوك) (: املقر اال تماعي)

حي قصبة الطاهر ايت ملول.

واالشغال) اشغال البناء) (: الهدف)

املختلفة.

 122.222 (: اال تماعي) الرأسمال 

د5هم.

التسيير):)لحسين ايت الفا�سي.

املدة):)99)سنة.

السنة املالية):)فاتح يناير حتى)31 

ديسمبر).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 412 5قم) تحت  بانزكان  التجا5ي 

5قم السجل) (2222 ما25) (29 بتا5يخ)

التجا5ي)22255.
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ائتمانيات أيت ملول فــــــــيكــــام-كونسيلتينك

4)عما5ة الصديق الطابق الثاني شا5ع الحسن)

الثاني أيــت مــلـــول واليـة أكــــــادير

12عما5ة  مال الطابق الثاني شا5ع القصر)

البلدي أكـاد يــر

االشها5 القانوني الجريدة الرسمية

شركة و.ت.إ2 سيكريتي 
ش.ذ.م.م. ش.و.

STE(W.T.S(SECURITY -S .A.R.L-

AU

كراج الكائن بأغرود بنسركاو حي 

حوزيمي مكر5 اكادير 

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2222 فبراير) (14 بتا5يخ) التأسي�سي 

لشركة و.ت.إ2 سيكريتي ش.ذ.م.م)

ش.و تمت املصادقة على ما يلي):)

ب) الشركة  تسمية  (: التسمية))

و.ت.إ2 سيكريتي.)ش.ذ.م.م.)ش.و.



2233 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

املقر) :) عل  الشركة)) مقر 

التالي) بالعنوان  للشركة  اال تماعي 

حي) بنسركاو  بأغرود  الكائن  كراج 

حوزيمي مكر5 اكادير.

تحديد) تم  (: الشركة) 5أسمال 

د5هم) (122.222 5أسمال الشركة في)

122)د5هم) 1222)حصة) مقسمة إلى)

للحصة وموزعة كاآلتي):)

 MR. PEREIRA السيد))

 RODRIGUES AUSTELINO 1222

حصة)DHS 122.222)د5هم.)

أهداف الشركة):)

األمن الخاص واملراقبة والحراسة.

حا25) (- الشخصية) الحراسة 

شخ�سي.)

األمن اإللكتروني.)

األمن عن بعد واملراقبة بالفيديو

وأدوات) معدات  وبيع  شراء)

للحراسة واملراقبة.

 MR. PEREIRA السيد) يعتبر 

املسير) (RODRIGUES AUSTELINO

سيكريتي.) و.ت.إ2  لشركة  الوحيد 

ش.ذ.م.م.).)ش.وملدة غير محدودة.

 17 من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

فبراير)2222.

اال يداع القانوني):)لقد ثم اإليداع)

لدى املحكمة التجا5ية باكادير بتا5يخ)

 89824 تحت 5قم) (2222 ما25) (25

والسجل التجا5ي تحت 5قم)42681.
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املركز الجهــوي للخدمـــات

تيزنيت).الهاتف):)25.28.62.24.12

 BENRHZAL TRANSPORT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

العام الجمع  محضر  على   بناء)

فبراير) بتا5يخ26) املنعقد  التأسي�سي 

2222)تأسست شركة ذات املسؤولية)

املحدودة باالعتبا5ات التالية):)

 BENRHZAL شركة) (: االسم)

املسؤولية) ذات  (TRANSPORT

املحدودة.

نومر  ماعة) دوا5اوالد  (: العنوان)

معد5 تيزنيت.

 Transport de (: الهدف))

 .Personnel

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

 السياحية،)التجا5ية،)املالية واالقتصادية

التي من شأنها أن تنمي وتطو5 نشاط)

الشركة املذكو5ة أعاله.

 99( تسعة وتسعون سنة) (: املدة)

سنة).

5أ2 املــال):)5أسمال الشركة هو مائة)

ألف د5هم))122.222)د5هم مقسمة)

مائة بقيمة  حصة  (1222 ألف)  إلى 

122)د5هم لكل حصة.

السيد5شيد) تعيين  (: التسيير)

بنغزال مسيرا للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني)) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)

(: 2222)تحت 5قم) 24)ما25) (: بتا5يخ)

.98/2222
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CABINET SABCONSULTING

تأسيس شركة إعالن
BENA HOME - SARL

املؤ5خ العرفي  للعقد   طبقا 

تقر5 تأسيس) (2219 أكتوبر) (12 ب) (

شركة باملواصفات اآلتية.

.BENA HOME(:(التسمية

محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.

 RB( 40-34( ZI (: اال تماعي) املقر 

.TASSILA DCHEIRA EL JIHADIA

5أ2 املال):)122.222)د5هم.

املسير):)عبد هللا بن عبود).))

 31 يناير الى) (1 :)من) السنة املالية)

ديسمبر.

الهدف):)بيع منتجات اإلنا5ة.

الضبط) كات0  لدى  اإليداع  ثم 

بتا5يخ) بإنزكان  اإلبتدائية  للمحكمة 

23)ما25)2222)5قم)384.
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 BAYSTSRECH Sarl
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

املحدودة : 
5أسمالها 122.222 د5هم

موقع) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2222 فبراير) (19 بتا5يخ) بتا5ودانت 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

محدودة تحمل املواصفات التالية)):)

.BAYSTSRECH Sarl(:(التسمية

املوضوع):)موضوع الشركة هو):)

تركي0 وتثبيت شبكات املعلوميات)

واالتصاالت.
في) محدد  (: اال تماعي) 5أسمال 

 1222 إلى) موزع  د5هم  (122.222

د5هم) (122 بفئة) ا تماعي  نصي0 

للواحد مكتتبة ومسددة كلها.)

الطابق) (4 شقة) (: املقر اال تماعي)

حي) (9F بلوك) (135 الثاني عما5ة 5قم)

الداخلة اكادير.)

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

في) تا5يخ تقييدها  سنة تحتس0 من 

السجل التجا5ي.

:)ستكون الشركة مسيرة) التسيير)

السيد) (: وملدة غير محددة من طرف)

ايت امهيد5ة إبراهيم.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

اكادير) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 ما25) (23 بتا5يخ)
89795)5قم السجل التجا5ي)42659 

اكادير.
)مختصر لغاية النشر
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ابيا اجون�سي
تـأسـيـس شــركة

بتأ5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2222 فبراير) (21

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):)

الـتـسـميـــــــــــــــة):)ابيا ا ون�سي

املسؤولية) دات  شركة  (: الشكل))

املحدودة.

الـمـوضـــــوع):)

وكالة عقا5ية وخدمات اخرى.

العمليات) عامة  ميع  بصفة  و 

غير) أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.
الـمـقر اال ـتـماعــي):)بلوك ف6)5قم)

9)حي الداخلة-اكادير.

سنة ابتداء) (99 (: -مــــــدة الشركــــــة)

من يوم تأسيسها.)
 122.222 (: الشركـــة) 5أسمـــال 

حصة من) (1222 د5هم مقسم على)

فئة)122)د5هم مقسمة كاالتي):)

بروست فو5نييه االن  يروم)522 

حصة.

صبري عبد الرحمان)522)حصة.

)األ5بــــــــــــــــــاح):)يتم اقتطاع نسبة)%)5 

من األ5باح لالحتياط القانوني والباقي)

حس0 تقرير الشركاء).

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)

صبري عبد الرحمان) (: طرف السيد)

وبروست فو5نييه االن  يروم.

موكلة) االمضاء) صالحيات 

االن) فو5نييه  بروست  (: للسيدان)

 يروم او صبري عبد الرحمان.

السنـــة اال تمـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 12 يـوم) باكادير  التجا5ية  املحكمة 

ما25)2222)تحت 5قم)89877.
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STE AMAOU
تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة بشريك 

وحيد تسميتها 

2.ت : 6625 تا5ودانت

بمقت�سى العقد العرفي املؤ5خ في)

2)ما25)2222)بأوالد تايمة،)تأسست)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد مميزاتها كما يلي):)

.STE AMAOU(:(التسمية

للغير،) املستخدمين  نقل  (: الهدف)
الطرق) املر�سى.) نقل  البناء،) أشغال 

الشبكات) والشبكات  واملسالك 

املختلفة.)حفر االبا5.)استيراد وتصدير)

وتركي0 وتصدير  استيراد  الرخام.)



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   223(

واملقاالت) واللوازم  املنتجات  ) ميع 
لجميع) واملعدات  واألدوات  واملواد 
تنظيم) الشمسية.) الطاقة  أنواع 
الرحالت واألسفا5 نقل البضائع للغير.)
استيراد) التجا5ة.) مختلفة.) إشغال 
وتصدير.)وكيل مبيعات.)ايجا5 اآلالت)
واألدوات واملعدات العامة.)الوساطة.)
سبتة زنقة  (: اال تماعي)  املقر 
5قم)136)حي املويسات،)أوالد تايمة.

 522.222 (: الشركة) 5أسمال 
د5هــم.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التسجيل بالسجل التجا5ي.

التسيير):)يسيير الشركة،)الشريك)
الوحيد،)السيد اوعدي امحمد،)ملدة)

غير محدودة.)
5أسمال) وزع  (: الحصص) توزيع 
فئة) من  حصة  (5222 على) الشركة 
لفائدة) بكاملها  محر5ة  122د5هم،)

السيد اوعدي امحمد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 ما25) (6 بتا5يخ) بتا5ودانت 

تحت 5قم)145.
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 AGADIR SURF شركة
HOSTEL
 SARL

5قم 82 املشروع اال تماعي أنزا 
أكادير

تأسيس شركة
في مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 28)يناير)2222)تم تأسيس ش٠م٠م)

 AGADIR SURF (: التسمية)
.HOSTEL-SARL

محدودة) شركة  (: الشكل)
املسؤولية.

املقر):)5قم)82)املشروع اال تماعي)
أنزا أكادير.

الغرض):)إيواء)و مطاعم
الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة) (1222 أي) د5هم  ألف  مئة 
على) موزعة  للحصة  د5هم  (122 ب)

الشكل التالي):)

 52222 السيد بد5 الدين مر�سي)
د5هم) (122 حصة) (522 أي) د5هم 

الحصة.
5ينا) ما5يا  5انجر  كريترو  السيدة 
 122 حصة) (522 أي) د5هم  (52222

د5هم الحصة.
املسير):)السيد بد5 الدين مر�سي.)

االمضاء):)السيد بد5 الدين مر�سي)
والسيدة كريترو 5انجر ما5يا 5ينا

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
ما25) (3 بتا5يخ) بأكادير  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)89797.
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societe A4 SUD
sarl A A.U

Constitution
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
5أسمالها 222 122 د5هم .

املقر اال تماعي 5قم 24 تجزئة نفع 
حي السالم تزنيت

بمقت�سى عقد عرفي محر5 بتا5يخ)
القانون) انجاز  تم  (2222 فبراير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية):)
 SOCIÉTÉ A4 SUD (: التسمية)

sarl A A.U
(/ اللحوم) بيع  (: الشركة) غرض 

التفاوض)/)نقل البضائع.
التي) العمليات  انجاز كل  وعموما 
مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات املذكو5ة والتي من شانها)

أن تساهم في تنمية الشركة.
 99 تأسست الشركة ملدة) (: املدة)
في) تقييدها  يوم  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجا5ي.
5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
د5هم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 
مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

د5هم لفائدة كل من):)
 1222 ادوعراب) احمد  (: السيد)

حصة.
تم تعيين السيد احمد ادوعراب)
كامل) تحمله  مع  للشركة  كمسيرة 
الصالحيات حس0 القانون األسا�سي)

للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتيزنيت بتا5يخ)24)ما25)2222)تحت)

5قم)99/2222.
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STE FER MASDOURA
للجمع) العرفي  العقد  بمقت�سى 
العام العادي املؤ5خ بتا5يخ)25)فبراير)
شركة) انشاء) الشركاء) قر5  (2222
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):)
.STE FER MASDOURA(:(االسم

السجل التجا5ي 5قم):)22223.
 327 زنقة 5قم) (: املقر اال تماعي)

5قم)19)حي الجرف انزكان.
بالجملة) وشراء) بيع  (: الهدف)
الخام) الحديد  معدن  والتقسيط 
األخرى) املعادن  و ميع  واملفبرك 

املتعلقة بالسباكة والبناء.
5أسمال الشركة):)122222)دم.

السيد قينش إبراهيم) (: املسيرين)
(: 5قم) الوطنية  البطاقة  صاح0 
الناجي الحسن) والسيد  (,JB292242
(: 5قم) الوطنية  البطاقة  صاح0 

.JB52238
املدة):)99)سنة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
 392 5قم) تحت  إلنزكان  االبتدائية 

بتا5يخ)24)ما25)2222.
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 ETABLISSEMENT PRIVE
ACHATER
 SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 Dhs 
التأسيس

بتا5يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2222 يناير) (13
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية):)
 ETABLISSEMENT (: التسمية)

.PRIVE ACHATER SARL A U
عابدين) شا5ع  (: اال تماعي) املقر 

5قم)12)حي القصبة كلميم.)

د5هم) (122.222 (: الرأسمــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122)د5هم.
للتعليم) مؤسسة  (: الهـــــــــــــــدف)

الخصو�سي
السيد محمد) (: الوحيد) الشريك 
التعريف) لبطاقة  الحامل  بوكبير،)
الوطنية 5قم)JA53354 1222حصة.
بوكبير) محمد  السيد  (: التسيير)
اعتماد) وسيتم  للشركة،) كمسير 
بالنسبة) للمسير  الوحيد  اإلمضاء)
للوثائق املتعلقة باإلدا5ات العمومية)

وشبه العمومية واإلدا5ات املالية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتا5يخ) بكلميم  االبتدائية 

2222)تحت 5قم)19.
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» STE DICAR«  شركة
ش.م.م

5أسمالها : 122.222 د5هم 
مقرها اال تماعي : عما5ة املختا5 

السو�سي شا5ع عبد الرحيم بوعبيد 
اكادير

تأسيس شركة
محر5) عرفي  عقد  بمو 0  (- (1
تم تأسيس) (2222 فبراير) (26 بتا5يخ)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات التالية)):)
 STE DICAR شركة) (: التسمية)

ش.م.م.)
بدون) السيا5ات  كراء) (: الهدف))

سائق.
املختا5) عما5ة  (: اال تماعي) املقر 
السو�سي شا5ع عبد الرحيم بوعبيد)

اكادير.
 122.222 (: 5أ2 املال اال تماعي)
د5هم مجزأ إلى)1.222)حصة من فئة)

122)د5هم للحصة.
5ضوان) السيد  تعيين  (: التسيير)
غالي مسيرا للشركة ملدة سنة قابلة)

للتجديد.)
تبتدأ السنة) (: السنة اال تماعية)
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.



2233 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

لهذا) القانوني  اإليداع  وتم  (- (2
هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
املحكمة التجا5ية تحت 5قم)89833  
بتا5يخ) والسجل التجا5ي 5قم42687)

26)ما25)2222م.
من ا ل النسخة والبيان
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STE DCHEIRA LINE CARS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
تبعا للعقد العرفي املسجل بتا5يخ)
قوانين) وضع  تم  (2222 فبراير) (18

الشركة ذات املميزات التالية):
 STE DCHEIRA LINE (: التسمية)
شركة ذات املسؤولية) (CARS SARL

املحدودة.
ذات) شركة  (: القانوني)) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

ب):)
كراء)السيا5ات بدون سائق.

بن) املهدي  شا5ع  (: الرئي�سي) املقر 
بركة 5قم)61)الدشيرة انزكان.)

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1  222 إلى) د5هم مقسم 
122)د5هم للواحدة مقسمة إلى) فئة)

الشكل التالي)):
 522 الحسين) الزوبير  السيد 

حصة.
 522 الرفيق) هللا  عبد  السيد 

حصة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)
فبراير) (28 بتا5يخ) (361 5قم) تحت 

.2222
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Société  DALLAS IMMO
SARL

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة) تأسست  (2222 فبراير) (14
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):)

 STE DALLAS IMMO(:(التسمية
.SARL

البناء) أعمال  مقاول  (: املوضوع)
وأعمال مختلفة.

 4 5قم) الشقة  (: اال تماعي) املقر 
شا5ع) (39 5قم) الثاني عما5ة  الطابق 

الحسن بونعمان القد2 اكادير.
حدد املبلغ في) (: 5أسمال الشركة)
122.222)د5هم مجزأ إلى)1222)حصة)

من فئة)122)د5هم للواحدة.)
التسيير):)أسند التسيير إلى السيد)
محدودة.) غير  ملدة  5شيد  تي  بن 
تلتزم) البنكي،) للتوقيع  بالنسبة  أما 
الشركة بالتوقيع املشترك للسيد بن)

تي 5شيد والسيد بن  دي ابراهيم.
تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.
وقد تم اإليداع القانوني بمكت0)
بأكادير) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2222 ما25) (23 بتا5يخ)

.89793
بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 

التجا5ي تحت 5قم)42655.
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 CLINIQUE شركة
 INTERNATIONALE

 SARL A.U
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
5أسمالها 1.222.222 د5هم

 مقرها اإل تماعي : املحل الكائن 
برقم 467، حي إليغ، أكادير

تـأسـيـس شــركة
بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
القانون) وضع  تم  (2222 فبراير) (19
 التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية
تحمل) الوحيد  الشخص  ذات 

الخصائص التالية):)
 CLINIQUE شركة) (: الـتـسـميـــــــــــــــة)
 .INTERNATIONALE »SARL« A.U
شركة ذات املسؤولية) (: الشكل) (

املحدودة ذات الشخص الوحيد.
الـمـوضـــــوع):)مركز تصفية الدم.)

بصفة عامة  ميع العمليات التي)
ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بهدف الشركة.)

املحل الكائن) (: الـمـقر اال ـتـماعــي)

برقم)467،)حي إليغ،)أكادير.

ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة) مــــــدة 

من يوم تأسيسها.)
 1.222.222 (: الشركـــة) 5أسمـــال 

د5هم مقسم على)12.222)حصة من)

فئة)122)د5هم،)مكتتبة كلها ومحر5ة)

في حدود)52%)منها.

الشريك) (: ومساهمتهم) الشركاء)

الوحيد السيد العراقي الحسيني عزيز)

 12.222 مقابل) د5هم  (1.222.222

حصة.

 %5 يتم اقتطاع نسبة) (: األ5بـــــــــاح)

من األ5باح لالحتياط القانوني والباقي)

سواء)يوزع او ينقل.

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

طرف السيد العراقي الحسيني عزيز.

حق اإلمضاء):)أعطي حق اإلمضاء)

للسيد العراقي الحسيني عزيز.

السنـــة اال تمـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 9 بتا5يخ) بأكادير  التجا5ية  املحكمة 

ما25)2222)تحت 5قم)):)89862.
للخالصة البيان

املسيــــــــر الوحيد)
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FIDUCIAIRE AMIZA

STE H&K NEGOCE 
 SARL

5أسمال الشركة : 122.222 د5هم

 ICE : 0024092030000100

RC : 42 645

تأسيس شركة
مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

تم) (،2222 فبراير) (5 بتا5يخ) باكادير 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة باملواصفات التالية)):)

.STE(H&K(NOGOCE(:(التسمية

هياكل) لوازم  تسويق  (: الهدف)

بالجملة) والصباغة  السيا5ات 

والتقسيط.)

 21 5قم) متجر  (: اال تماعي) املقر 

(- 33)حي السالم) عبد هللا كنون 5قم)

الداخلة)-)اكادير.

املدة):)99)سنة.

السنة اال تماعية)):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)

ا تماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

بمقدا5)122)د5هم لكل واحدة.

بودي) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  محمد،)

محدود ة).)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

باكادير) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

تحت الـــرقم) (2222 ما25) (23 بتا5يخ)

التجا5ي) بالسجل  ومسجلة  (89787

في نفس اليوم تحت الرقم)42645.
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GUZEL CAR 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد شركة

تأسيس شركة
بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

تم تأسيس شركة) (،2222 يناير) (28

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد خصائصها كالتالي):)

 .GUZEL CAR(:(التسمية

تأ ير) (: اال تماعي) الهدف 

السيا5ات بدون سائق.

)املقر اال تماعي):)اكادير حي 5ياض)

السالم زنقة)322)5قم)15.

املدة):)99)سنة.)

د5هم) (122.222 (: الرأسمال)

حصة إ تماعية) (1222 مقسمة إلى)

من فئة)122)د5هم للحصة الواحدة،)

السيد) الوحيد  للشريك  منتسبة 

أحمد منصو5ي.

الشركة) بتسيير  يعهد  (: التسيير)

إلى السيد أحمد منصو5ي ملدة غير)

له) فينس0  التوقيع  أما  محددة،)

كذلك.)



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2230

II)-)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)
التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2222 ما25) (9 بتا5يخ) بأكادير 

5قم)89864. 
للخالصة والبيان)

عن املسير
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GLACE LHOUWARI 
 SARL

RC : 6633
تـأسـيـس شــركة

املسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (2222 فبراير) (25 بتأ5يخ)
التاسي�سي لشركة محدودة) القانون 
املسؤولية تحمل الخصائص التالية):

 GLACE (: الـتـسـميـــــــــــــــة)
.LHOUWARI SARL

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)
املحدودة.)

لحفظ) الثلج  إنتاج  (: الـمـوضـــــوع)
لحفظ) الثلج  تسويق  األسماك/)
مقاول في األشغال العامة) األسماك/)

و البناء).
تجا5ي) محل  (: اال ـتـماعــي) الـمـقر 
الكائن) (»38 »العيون) املسمى) بامللك 
بزاوية سيدي عياد بلدية أوالد تايمة)

إقليم تا5ودانت.
مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 122.222 (: الشركـــة) 5أسمـــال 
د5هم،)222 1)حصة بـ)122)د5هم.

5ضوان) السيد  (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)
الهوا5ي.

لقد تم اإليداع القانوني للسجل)
االبتدائية) املحكة  لدى  التجا5ي 
 152 بتا5ودانت تحت الرقم الترتيبي)
5قم سجلها) (2222 ما25) (29 بتا5يخ)

التجا5ي هو)6633. 
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GCCR الشركة
تأسيس

ب) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القوانين) تم وضع  (2222 فبراير) (27
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)
املميزات) ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية):)

.GCCR(:(التسمية
الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.)
أعمال) (/ أعمال الطرق) (: الهدف)
مختلفة أعمال  (/ الصحي)  الصرف 

)او البناء.
بزناسن) تجزئة  اال تماعي  املقر 

5قم)69)الدشيرة  هادية انزكان.)
في) حدد  اال تماعي  الرأسمال 
1.822.222)د5هم مقسم إلى)18.222 
املمثلة) هم  د5  (122 فئة) من  حصة 
السيد) ملكية  في  الواحدة  للحصة 

 الل الدين فضلي.
التسيير):)عين  الل الدين فضلي)

مسير للشركة ملدة غير محددة.
املدة):)99)سنة

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بإنزكان بتا5يخ)12)ما25)2222)تحت)

5قم)428.
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 GARTTOA  شركة
TRANSPORT

ش.م.م
5أسمالها 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي : حي املزا5 ايت 
ملول.

تأسيس شركة
محر5) عرفي  عقد  بمو 0  (- (1
تم تأسيس) (17 فبراير) (2222 بتا5يخ)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات التالية)):)
 GARTTOA (« شركة) (: التسمية)

TRANSPORT)˝ش.م.م.)
نقل البضائع لحساب) (: الهد ف))

الغيرمحلي ودوالي.
ايت) املزا5  حي  (: اال تماعي) املقر 

ملول.)
 122.222 (: 5أ2 املال اال تماعي)
د5هم مجزأ إلى)1.222)حصة من فئة)

122)د5هم للحصة.
صالح) السيد  تعيين  (: التسيير)
قابلة) ملدة سنة  للشركة  ملي مسيرا 

للتجديد.)

تبتدأ السنة) (: السنة اال تماعية)

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا) القانوني  اإليداع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  العقد 

املحكمة االبتدائية بانزكان تحت 5قم)

5قم) التجا5ي  والسجل  ((399/2222

.22235
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 MOROCCAN 

 CONSULTING AND

FORMATION
 SARL

RC  : 6611 

 تـأسـيـس شــركة
املسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

وضع) تم  (2222 يناير) (28 بتأ5يخ)

التاسي�سي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية تحمل الخصائص التالية):)

 MOROCCAN (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

 CONSULTING AND

FORMATION SARL

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة.)

(/ املستمر) التكوين  (: الـمـوضـــــوع)

(– الهندسة) (- التكوين) (/ األبجديات)

مكت0 استشا5ات.

(،3 د) 5قم  (: اال ـتـماعــي) الـمـقر 

طريق) تجزئة تويا2،) شا5ع الحرية،)

السوق،)شقة 5قم)3،)أوالد تايمة.

مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 122.222 (: الشركـــة) 5أسمـــال 

د5هم،)222 1)حصة ب)122)د5هم.

ياسين) (: السيد) (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

اخراز.

لقد تم اإليداع القانوني للسجل)

االبتدائية) املحكة  لدى  التجا5ي 

 114 بتا5ودانت تحت الرقم الترتيبي)

5قم سجلها) (2222 ما25) (22 بتا5يخ)

التجا5ي هو):)6611.
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°21 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL((:(06.11.82.46.25(/(FIX((:

25.28.23.28.68

EMAIL((:(samifisc@gmail.com

STE RASIDRO COMPANY
بمقت�سى القانون األسا�سي بتا5يخ)
تم تأسيس شركة) (،2222 فبراير) (19
باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

:(
ُ
التالية

التسمية):)شركة 5ازيد5و كومباني)
.STE RASIDRO COMPANY

الهدف):)مطعم.
الواقع) املحل  (: اال تماعي) املقر 
 29 زنقة) (3 نوباتي) اال5�سي  بالطابق 

فبراير حي تالبر ت اكادير.
99)سنة ا ابتدءا من تا5يخ) (: املدة)

التأسيس
5أسمالها):)122.222)د5هم.

التسيير):)مشترك بين السيد 5بيع)
ديلكادو) اسيد5و  والسيد  الغا�سي 

بوينو.
5بيع) السيد  من  لكل  (: اإلمضاء)
ديلكادو) ( اسيد5و) والسيد  الغا�سي 

بوينو بشكل منفصل.)
باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع  (
فبراير) (26 بتا5يخ) ألكادير  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)89713. 
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FIDUCIAIRE AMIZA

 STE PRO CITRUS 
 SARL

5أسمال الشركة : 7.422.222 د5هم
 ICE : 002409169000055

RC : 42 595
تأسيس شركة

مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1
(،2222 يناير) (28 بتا5يخ) باكادير 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملواصفات التالية)):)
.STE PRO CITRUS(:(التسمية

الهدف):)اإلنتاج الفالحي.)



2232 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

شركة) لدى  (: اال تماعي) املقر 

SIMAF AUDIT ET CONSEIL)عما5ة)
الطابق الثاني مكت0 5قم) (،221 5قم)

23)بشا5ع الحسن األول،)حي الداخلة)

اكادير.

املدة):)99)سنة.

السنة اال تماعية)):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
 7.422.222 (: الشركة) 5أسمال 

حصة) (742.222 إلى) مقسم  د5هم 

لكل) د5اهم  (12 بمقدا5) ا تماعية 

واحدة.

عبد) السيد  عين  (: التسيير)

الرحمان توفيق)،)كمسير للشركة ملدة)

غير محدود ة).)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

باكادير) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

تحت الـــرقم) (2222 فبراير) (28 بتا5يخ)
التجا5ي) بالسجل  ومسجلة  (89744

في نفس اليوم تحت الرقم)42595.
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PARACHIGUE شركة
 SARL A.U

حي تليال اقامة الخوا5زمي 6 أكادير

تأسيس شركة
 18 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في)

ديسمبر)2219)تم تأسيس ش٠م٠م)

PARACHIGUER- (: -التسمية) (

 .SARL A.U

محدودة) شركة  (: الشكل) (-

املسؤولية.

:)حي تليال اقامة الخوا5زمي) املقر)

6)أكادير.

-)الغرض):)شبه صيدلة:

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة) (1222 أي) د5هم  ألف  مئة 

على) موزعة  للحصة  د5هم  (122 ب)

الشكل التالي):)

 122.222 السيدة حفيظة شكير)

د5هم أي)1222)حصة ب)122)د5هم)

للحصة.

)-)املسيرة):)السيدة حفيظة شكير.

االمضاء):)السيدة حفيظة شكير.

و قد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
ما25) (29 بتا5يخ) بأكادير  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)89855.
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OMALI SERVICES
ش.ذ.م.م

 5أسمالهـا 122.222 د5هم
 املقر اال تماعي : أكادير، حي الهناء 

5قم 89 د5ا5كة 
تأسيس شركة

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تـم  (2222 ما25) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة لها املميزات التالية):)
  OMALI SERVICES (: التسمية)

ش.ذ.م.م.)
 122.222 (: اال تماعي) الرأسمال 

د5هم.
املقر اال تماعي):)أكادير،)حي الهناء)

5قم)89)د5ا5كة.
اإلتصاالت) )مركز  (: الهدف)

الهاتفية.
(: ناصري) السيد علي  (: الشركاء) (
 522 (: السيد عمر ملزلع) 522)حصة،)

حصة.
من) كل  الشركة  يسير  (: التسيير)
والسيد) كمسير  ناصري  علي  السيد 
عمر ملزلع كمساعد في التسيير ودلك)

ملدة غير محدودة.)
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تا5يخ تأسيسها األولي.
تبتدئ السنة) (: السنة اإل ماعية)
وتنتهي) يناير  فاتح  من  اال تماعية 

في31)ديسمبر.
الصافية) األ5باح  من  (: األ5باح)
تؤخذ)%5)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي يوزع على الشركاء.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ألكادير) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2222 ما25) (26 يوم)

. 89841
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
5قم) تحت  أكادير  ملدينة  التجا5ي 

42693)بتا5يخ)26)ما25)2222.
من أ ل االستخالص والبيان

)املسيرين
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CABINET SABCONSULTING

MVK - SARL
تأسيس شركة

 19 طبقا للعقد العرفي املؤ5خ ب)

شركة) تأسيس  تقر5  (2222 فبراير)

باملواصفات اآلتية):)

.MVK(:(التسمية

محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.

 FR 1237 (: اال تماعي) املقر 

 LOTISSEMENT DAKHLA

.AGADIR
5أ2 املال):)122.222)د5هم.

املسير):)املهدي حمري.)

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

الهدف):)بيع املالبس.

الضبط) كات0  لدى  اإليداع  ثم 

 29 للمحكمة التجا5ية باكادير بتا5يخ)
ما25)2222)5قم)89863.
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شركة تريو لوكسري افانت
ش م م 

 STE TRIO LUXURY EVENTS

 SARL

الطابق السفلي، 5قم 1 ، دوا5 

البيض اوالد داحو تمسية

السجل التجا5ي 5قم 22237

بتا5يخ)12)فبراير2222)ثم تاسيس)

شركة دات املسؤولية املحدودة.
لوكسري) تريو  شركة  (: التسمية)

افانت.

دات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف):)تنظيم املناسبات.

املقر اال تماعي):)الطابق السفلي،)
داحو) اوالد  البيض  دوا5  (،(1 5قم)

تمسية).)
5ا2 املال):)حدد في مبلغ)92.222 

حصة بثمن) (922 د5هم مقسمة الى)

122)د5هم للحصة في ملكية)):)

(: االنسة طنطاوي فاطمة الزهراء)

322)حصة.

 322 (: نو5ة) الشرواطي  االنسة 
حصة.

 322 (: اميمة) بنطاهر  االنسة 
حصة.

عينت االنسة بنطاهر) (: التسيير)
فاطمة) طنطاوي  االنسة  اميمة،)
نو5ة) الشرواطي  واالنسة  الزهراء)

مسيرات للشركة ملدة غير محدودة.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجا5ي)

السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)
الى)31)ديسمبر من كل سنة.)

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  ثم 
الضبط باملحكمة املحكمة االبتدائية)
بانزكان بتا5يخ)25)ما25))2222)تحت)

5قم)422.
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TRANSFERT TAQI
SARL AU

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)
تم وضع القانون) (،2222 فبراير) (21
الخصائص) ذات  لشركة  االسا�سي 

التالية):
شركة) (: القانونية) التسمية 

.TRANSFERT(TAQI(SARL(AU
)الشكل القانوني):)ش.م.م.ش.و.

الطابق األ5�سي) (: املقر اال تماعي) (
حي القد2) (22 زنقة تانسيفت 5قم)

أكادير.
تحويل) (: اال تماعي) الغرض 

األموال.
في) حدد  (: اال تماعي) الرأسمال 
 1222 ألف د5هم مقسمة من) (122
د5هم) (122 بقيمة) ا تماعية  حصة 
الزهراء) فاطمة  للسيدة  للحصة 

التاقي.)
التسيير):)تم تعيين السيد فاطمة)
الزهراء)التاقي مسيرة للشركة ملدة غير)

محدودة.)
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 
2222)تحت) 24)ما25) باكادير بتا5يخ)

الرقم)89826.
300 P



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2236

KINE-AVICENNE
.S.A.R.L

 شركة محدودة املسؤولية 
 5أسمالها 12.222 د5هم

املقر اال تماعي : شقة 5قم 22 
بالطابق االول 5قم 3291 الحي 

املحمدي اكادير
انشاء شركة

بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  ثم  (2222 فبراير) (27
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
 KINE-AVICENNE (: االسم)

.S.A.R.L
هدف الشركة):

والعالج) الترويض  أخصائي 
الطبيعي.

التد5ي0 في مجال العالج الطبيعي.
املدة محددة في)99)سنة)

 12.222 الراسمال محدد في مبلغ)
من) حصة  (122 الى) مقسم  د5هم 
122)د5هم للحصة الواحدة قد) فئة)
الزهراء) فاطمة  للسيدة  اكتتابها  تم 

كشاد.
التسير):)تم تعيين السيدة فاطمة)
كشاد كمسيرة للشركة ملدة) الزهراء)
صالحية) إعطائها  مع  محدودة  غير 

اإلمضاء)اإلدا5ي والبنكي منفردا.
لتكوين) (5% اقتطاع) يتم  األ5باح 
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع) تم  القانوني  اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
باكادير تحت 5قم) التجا5ي  املحكمة 

89871)بتا5يخ)12)ما25)2222.
للخالصة والتذكير

)قبال حسن
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 Sté  HONEST SHIPPING
 LTD

SARL AU
محر5) عرفي  عقد  بمو 0  (- (1
تأسيس) تم  (2222 ( ما25) (3 بتا5يخ)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد املميزات التالية)):)

 HONEST(« شركة«) (: التسمية) (

SHIPPING LTD)ش.م.م ذات شريك)

وحيد.

والتصدير_) االستيراد  (: الهدف)

الغير_) حساب  على  البضائع  نقل 

وسيط في النقل الدولي للبضائع.

حي ال5ي0 بلوك) (: املقر اال تماعي)
12)زنقة)24)تيكوين اكادير.)

املدة)):)99)سنة.
 122.222( (: 5أ2 املال اال تماعي)

1222حصة من فئة) د5هم مجزأ إلى)

122)د5هم للحصة الواحدة.

التسيير):)سامويل براي.

السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا) القانوني  اإليداع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

تحت) باكادير  التجا5ية  املحكمة 
التجا5ي) والسجل  (89859 5قم)
 2222 ما25) (29 بتا5يخ) 5قم42713)

م.
من ا ل النسخة والبيان
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 ZIDANI AHMED

 COMPTABLE AGREE

STE HNT TRANS
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

مؤ5خ) عرفي  عقد  بمو 0  1ـ)

تم) (2222 فبراير) (11 ملول) بأيت 

ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي):

 STE HNT TRANS«(«((:(التسمية

.S.A.R.L ICE 222379593222226

الشركة) غرض  يمكن  (: الغرض)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي):

)نقل البضائع لحساب الغير)

مقر الشركة):)يو د مقر الشركة)

 HAY( LAZRAQ( BENANFER

.LAQLIAA(AIT(MELLOUL

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداءا من تا5يخ تكوينها النهائي.

5أسمال) يبلغ  (: الشركة) 5أسمال 
 122.222 د5هم) ألف  مائة  الشركة 
مقسم إلى ألف حصة ذات مائة)122 

د5هم كقيمة لحصة الواحدة.
 522 النو5ي) حفيظ  (: السيد)

حصة.
السيد حمزة النو5ي)522)حصة.)

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)
وتنتهي في)31)ديسمبر.)

حفيظ) الشركة  يسير  (: التسيير)
النو5ي ملدة غير محدودة.

القانوني لدي كتابة) تم اإليداع  (
إنزكان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد) تحت  (2222 ما25) (24 بتا5يخ)

.389/2222
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MESGUEN TRANS
SARL

شركة محدودة املسؤولية 
 5أسمالها 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : 5قم 26 عما5ة 
مالك الطابق 5 شاع قا�سي عياض 

الحي الصناعي اكادير. 
انشاء شركة

بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
القانون) وضع  ثم  (2222 فبراير) (27
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
 MESGUEN TRANS (: االسم)

.SARL
البضائع) نقل  (: الشركة) هدف 

لحساب الغير.)
املدة):)محددة في)99)سنة.

مبلغ) في  محدد  (: الراسمال)
 1222 الى) مقسم  د5هم  (122.222
للحصة) د5هم  (122 فئة) من  حصة 
الواحدة قد تم اكتتابها كليا للشريك)

الوحيد السيد 5شيد أفراد).
تم تعيين السيد 5شيد) (: -التسير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  أفراد 
محدودة مع إعطائه صالحية اإلمضاء)

اإلدا5ي والبنكي.

لتكوين) (5% -األ5باح يتم اقتطاع)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا
اإليداع) تم  القانوني  -اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة التجا5ية باكادير تحت 5قم)

89881)بتا5يخ)12)ما25)2222.
للخالصة والتذكير

)قبال حسن
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 »MARREVE-EVENTS« شركة
ش.م.م

»شريك وحيد«
وبتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2222 يناير) (29
محدودة املسؤولية سجلها التجا5ي)

5قم)22257)ذات املميزات التالية):)
MARREVE-« (: التسمية))

EVENTS)«)ش.م.م)
 928 5قم) (C/O (: املقر اال تماعي)
الدشيرة) ا5حالن  (13 با دي) زنقة 

انزكان.
الرأسمال):)122.222)د5هم.

الحفالت) تنظيم  (: الهدف)
واملهر انات.

الشركاء):)السيد احشوش مروان.)
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد احشوش مروان.
االيداع) تم  (: القانوني) االيداع  ((
القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان)
بتا5يخ)9)ما25)2222)تحت 5قم)413.
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مكت0 حسابات ابن عامر

 LOUID L.T.A  
ش.م.م

التعريف املوحد للمقاولة 
 222452558222221

تأسيس شركة
وبمو 0) (2222 فبراير) (27 بتا5يخ)
تأسست) (،1723 عدد) عرفي  عقد 
شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت)
LOUID L.T.A))ش.م.م هدفها) ( اسم)

كالتالي):)
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انتاج الزيوت.

األشغال املختلفة أو البناء.

الحفاير) دوا5  (: التجا5ي) العنوان 

الركادة تيزنيت.
5أ2 مالـــها):)122.222)د5هم))مائة)

حصة) (1222 ألف د5هم موزعة إلى)

مائة) د5هم  (122 حصة) كل  قيمة 

د5هم.

تسيير الشركة):)تم تعيين السيدة))

وحيدة) كمسيرة  ادوشن  احمد 

للشركة ملدة غير محدودة مع إعطائها)
القانون) حس0  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة.)

املـــدة):)مدة عمر الشركة)99))تسعة)

تأسيسها) تا5يخ  من  سنة  وتسعون 

النهائي).

إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

امللف القانوني بمكت0 الضبط لدى)

عدد) بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

123/2222)بتا5يخ)9)ما25)2222.
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نيد كونستريكسيون
تـأسـيـس شــركة

بتأ5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
القانون) وضع  تم  (2222 فبراير) (6

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):)

الـتـسـميـــــــــــــــة):)نيد كونستريكسيون.

املسؤولية) دات  شركة  (: الشكل))

املحدودة.

الـمـوضـــــوع):)

مقاولة في البناء.

العمليات) عامة  ميع  وبصفة 

غير) أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.

3)عما5ة) الـمـقر اال ـتـماعــي):)محل)

64)مشروع املر2 الدشيرة الجهادية.

ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة) مــــــدة 

من يوم تأسيسها.)
 122.222 (: الشركـــة) -5أسمـــال 

حصة من) (1222 د5هم مقسم على)

فئة)122)د5هم مقسمة كاالتي):)

ابحباح لحسن)522)حصة.
ملريمي لبمصطفى)522)حصة.

األ5بــــــــــــــــــاح):)يتم اقتطاع نسبة)%)5 
من األ5باح لالحتياط القانوني والباقي)

حس0 تقرير الشركاء).
من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)
لحسن) ابحباح  (: السيدان) طرف 

وملريمي لبمصطفى)
موكلة للسيد) صالحيات االمضاء)
وملريمي) لحسن  ابحباح  (: السيد)

لبمصطفى).
السنـــة اال تمـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
 4 يـوم) بانزكان  االبتدائية  املحكمة 

ما25)2222)تحت 5قم)388.
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مكتـــ0 حسابــات ســروا))ش.)م.م.
عمــا5ة دامو شــا5ع محمد الساد2 ايت ملــول
الفاكس):)65-22-24-0528)))الهاتف):)-0528

24-72-46

STE LIMYA WORK
 SARL AU

5أسمالها : 122.222 د5هم 
بتأسيس شركة

وبمو 0) (2222 فبراير) (28 بتا5يخ)
دات) شركة  تأسست  عرفي  عقد 
 STE املسؤولية املحدودة تحت إسم)

.LIMYA WORK SARL AU
هدفها):

مقاول في أعمال مختلفة أو للبناء.
))استغالل املقالع و املنا م.

)))نقل البضائع.)))))))))))))
115)زنقة) العنوان التجا5ي):)5قم)
السالم) حي  حساين  ابن  عبدهللا 

أكادير.))
د5هم موزعة) (122.222 5أسمالها)
حصة)) كل  قيمة  1222حصة  إلى)

122د5اهم،)موزعة كما يلي):
 1222 ادافقير) أحمد  السيد  ( (

حصة.
تم تعيين السيد)) (: تسيير الشركة)
ملدة) للشركة  مسيرا  ادافقير  أحمد 
كامل) تخويلها  مع  محدودة  غير 
الصالحيات حس0 القانون األسا�سي)

للشركة.

املدة):)99)سنة من تا5يخ تأسيسها.

بمكت0) تم  القانوني  اإليداع 

التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتا5يخ)) ( (89862 5قم) تحت  باكادير 

9)ما25)2222.

 Sté LIMYA الشركة) سجلت 
بالسجل التجا5ي) ( ( (WORK  SARL

 12 بتا5يخ) بأكادير تحت 5قم42717)

ما25)2222.  
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL(:0673219430-(0640109989

  STE KIWI TRAV
S.A.R.L 

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة

مؤ5خ) عرفي  عقد  بمو 0 

تم) (2222 فبراير) (24 بتا5ودانت)

دات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي):

   STE KIWI TRAV (: التسمية)

 .S.A.R.L

الشركة) غرض  يمكن  (: الغرض)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي):

للبضائع) والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغير.))

مقر الشركة):)شا5ع االخوة 5قم)61 

دوا5 بن الشيخ التمسية.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداءا من تا5يخ تكوينها النهائي.
5أسمال) يبلغ  (: الشركة) 5أسمال 

إلى) مقسم  د5هم  (122222 الشركة)

1222)حصة دات)122)د5هم كقيمة)

ومدفوعة) مكتتبة  الواحدة،) لحصة 

للشريك) ومخصصة  كليا  القيمة 

اآلتي):

السيد بن مسعود موالى عبد هللا)

1222)حصة.)))))

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)د نبر).

السيد) الشركة  يسير  التسيير:)

بن مسعود موالى عبد هللا ملدة غير)

محدودة)

كتابة) لدي  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بانزكان))

عدد) تحت  (2222 ما25) (5 بتا5يخ)

.397/2222

واملسجلة بالسجل التجا5ي تحت)
5قم)22233.

للخالصة والبيان

املسير
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مكت0 الحسابات الجزيرة

شركة او ماركيت
5أ2 مالها : 122.222 د5هم

3 الحي املحمدي 5668 أكادير

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)
24)فبراير)2222)،)تم إحداث القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة من طرف املوقعين للعقد،)

خصائصها كالتالي):

التسمية):)او ما5كيت.

الحي املحمدي) (3 املقر اإل تماعي)

5668)أكادير.

الهدف اإل تماعي):)سوق ممتاز.
(: في) حدد  الشركة  مال  5أ2 

 1222 إلى) مقسم  د5هم  (122.222

للحصة) د5هم  (122 فئة) من  حصة 

السيدان))) من  كل  يملكها  الواحدة 

حصة وخديجة) (522 عادل خرباش)

الداودي)522)حصة

عادل) السيد  عين  (: التسيير)

مسيرا وحيدا للشركة ملدة) ( خرباش)

غير محدودة).

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)د نبر).

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتا5يخ) بأكادير  التجا5ية  املحكمة 

(- (89873 5قم) تحت  (12/23/2222

السجل التجا5ي)42729.
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu(Agadir(GUELMIM(–(Tél(:(05(28

77 18 63

شركة  مودراكس
ش م م  ذات شريك وحيد

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
اسم التجا5ي):))شركة))مود5اكس))

ش م م))ذات شريك وحيد.
العنوان):)اقامة عائشتو)1)شقة)6 
الطابق الثالث شا5ع ابن 5شد كلميم).)))
األشغال) في  مقاولة  (: املهام)

املختلفة-))التجا5ة-البناء-
5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)

مقسم على الشكل التالي):
 1222 حمزة) خرخاش  السيد 

حصة))122)د5هم للحصة.
التسيير):)السيد خرحاش حمزة.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2222 فبراير) (27 كلميم بتا5يخ)
التجا5ي) والسجل  (58/2222 5قم)

تحت 5قم)2843 .
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»COMMUNICALIA« شركة
ش.م.م بشريك واحد

5أسمالها : 122.222 د5هم
املقر اال تماعي : شا5ع الدا5 البيضاء 

عما5ة إليسين 5قم 3273 حي 
املحمدي أكادير

تـأسـيـس
توقيع) ذي  عرفي  عقد  بمو 0 
خاص بتا5يخ)6)ما25)2222)واملسجل)
تم وضع) (2222 ما25) (6 أكادير يوم)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
الخاصيات) ذات  مسؤولية محدودة 

التالية):
داخل) الشركة  تهدف  (: الـهــدف)

املغرب.
إنشاء)مواقع التواصل اال تماعي.
للحمالت) الشاملة  اإلدا5ة 

االنتخابية.
التسويق عبر اإلنترنت.

السمعية والبصرية.

و ميع) التظاهرات  تنظيم 
األحداث.

إدا5ة وسائل التواصل اال تماعي.
فيلموغرافيا.

اإلعالن.
 ميع خدمات املتعلقة بالتواصل.
العموم  ميع) وعلى  عامة  تجا5ة 
العقا5ية) املالية،) التجا5ية  العمليات 
والغير العقا5ية التي لها عالقة مباشرة)
إليها) املشا5  بأهداف  املباشرة  أو غير 
والتي من شأنها تطوير وتوسيع نشاط)

الشركة.
 »COMMUNICALIA« التسميــة:)

ش.م.م بشريك واحد.
الدا5) شا5ع  (: اال تماعي) املقر 
البيضاء)عما5ة إليسين 5قم)3273)حي)

املحمدي أكادير.
الـــمــدة):)99)سنة.

د5هم) (122.222 (: الـرأسـمـال)
ا تماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 
122)د5هم للحصة الواحدة) من فئة)
كلها) ومسندة  نقدا  مكتتبةومحر5ة 

للسيدة أقلعي دونية.)
 31 إلى) يناير  فاتح  من  الـسـنـــة:)

د نبر.)
غير) ملدة  الشركة  يسير  الـتـسـيـير:)

محدودةالسيدة أقلعي دونية.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2222 ما25) (11 يوم)

.89886
بمثابة مقتطف وبيان.))
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 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE
CONSEIL

مكت0 ادحلي للخبرة واالستشا5ة
شا5ع موالي اسماعيل عما5ة ايليغ

الطابق الثالث 5قم)314)حي النهضة)-)أكادير

AFOULKI ENERGY
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتا5يخ)
تم وضع القانون) (،2219 نوفمبر) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة مميزاتها كالتالي):

 AFOULKI ENERGY (: التسمية)

ش.م.م.

الهدف اال تماعي):

آالت) وتجميع  صنع  شراء،) بيع،)

إنتاج الطاقة،)الحرا5ة واملاء)الساخن.

بيع وتثبيت التجهيزات الصحية.

اقتصاد) في  واالستشا5ة  الد5اسة 

ونجاعة الطاقة.

املقر اال تماعي):)127،)شا5ع عبد)

هللا كنون،)حي السالم،)أكادير.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

 12.222 (: اال تماعي) الرأسمال 

من) حصة  (122 من) يتكون  د5هم 

د5هم مدفوعة بكاملها من (122  فئة)

طرف):

حصة) (45 (: السيد لشكر العربي)

أي)4.522)د5هم.

  LE HELLEY PIERRICK السيد)

45)حصة أي)4.522)د5هم.

 12 (: لطيفة) اوتفقيرت  السيدة 

حصة أي)1.222)د5هم.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيد أوتفقيرت أكرم ملدة غير)

محدودة.

:)الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع)

العربي) لشكر  للسيدين  املنفرد 

وأوتفقرت أكرم.

السنة الحسابية):)تبتدئ من فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

اإليداع):)تم إيداع امللف القانوني)

للشركة لدى كتابة الضبط باملحكمة)

فبراير) (27 بتا5يخ) بأكادير  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)89726.

التسجيل) تم  (: التجا5ي) السجل 

املحكمة) لدى  التجا5ي  بالسجل 

فبراير) (27 بتا5يخ) بأكادير  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)42581.
للخالصة والبيان

الحسين ادحلي
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JAD COSMETIQUES شركة
ش.م.م.وذات شريك وحيد

تأسيس شركة
في املؤ5خ  العرفي  ( للعقد)  تبعا 
 22)فبراير)2222)تقر5 تأسيس شركة)

ذات املميزات التالية):
شركة) (: اال تماعية) التسمية 
ذات) شركة  (JAD( COSMETIQUES
شريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
املقر اال تماعي):)زنقة بن الحسين)

الوزاني 5قم)12)الخيام)1)أكادير.
الهدف اال تماعي):)

شراء)وبيع منتو ات التجميل.
االستيراد والتصدير.

في) حدد  (: اال تماعي) الرأسمال 
مبلغ)62.222)د5هم مقسمة إلى)622 
للحصة) د5هم  (122 فئة) من  حصة 

الواحدة.
التسيير):)عين السيد عبد السالم)
الناضر كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
بأكادير) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2222 ما25) (12 بتا5يخ)

.89875
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EXTENZ PROF شركة
العنوان : 5قم 125 بلوك ف 1

حي الداخلة أكادير
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)
القانون) وضع  تم  (،2222 ما25) (4
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�سي 

التالية):
 EXTENZ (: القانونية) التسمية 

PROF
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
بلوك) (125 5قم) (: املقر اال تماعي)

ف)1)حي الداخلة أكادير.
خدمات) (: اال تماعي) الغرض 
وإعداد) الجماعي  الطعام  تقديم 
املد5سية،) املطاعم  في  الو بات 
دو5) املستشفيات،) الجامعية،)

و ميع) والسجون  والعجزة  املسنين 

املؤسسات.
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البستنة) التنظيف،) (: أعمال)
وإعداد الفضاءات الخضراء،)نقاالت)
املستشفيات) وخا5ج  داخل  املر�سى 
والتنظيف.) الغسيل  أعمال  وكذا 
حفظ الوثائق واملستندات اإلدا5ية،)
ونقل) والتو يه  االستقبال  خدمات 
العمومية) اإلدا5ات  بين  اإل5ساليات 

والخاصة،)االستيراد والتصدير.
املعامالت) عامة  ميع  وبصفة 
واملبادالت التجا5ية التي من شأنها أن)

تنمي وتوسع من نشاط الشركة.
في) حدد  (: اال تماعي) الرأسمال 
بالكامل) محر5ة  د5هم  (122.222
1222)حصة ا تماعية) ومقسمة إلى)
الواحدة) للحصة  د5هم  (122 بقيمة)
الوحيدة) الشريكة  لفائدة  وكلها 

السيدة أحالم العالم.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)
أحالم العالم مسيرة للشركة ملدة غير)

محدودة.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجا5ي)

باملحكمة التجا5ية بأكادير.
من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
األ5باح) من  (%5 تخصم) (: األ5باح)
والباقي) القانوني  االحتياط  لتأسيس 
الجمعية) تصرف  تحت  يوضع 

العمومية للشركة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع  تم 
التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (،2222 ما25) (6 بأكادير بتا5يخ)
بالسجل) واملسجلة  (.89844 الرقم)

التجا5ي التحليلي 5قم)42697.
للنشر والبيان

املسيرة
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شركة طوب كوب
شركة محدودة املسؤولية
 5أسمالها : 12.222  د5هم.

مقرها اال تماعي : محل 5قم 13 
عما5ة فلو5يدا شا5ع الحسن الثاني 

آكادير
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

31)د نبر)2219)تقر5 ما يلي):
حل نهائي للشركة)).

تعيين السيدة ما5يفون  نين لو)
كال كمصفية للشركة.

كمكان) اال تماعي  املكان  تعيين 

للتصفية.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجا5ية باكادير))بتا5يخ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

6ما25)2222))تحت 5قم)89835.
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 STE  TIK-PNEU
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

 STATION SHELL TIKIOUINE

AGADIR

الحل املسبق للشركة
العام) الجمع  قرا5  بمقت�سى 

اكتوبر) (32 يوم) املؤ5خ  االستثنائي 

ش.م.م)) بنو«) »تيك  لشركة) (2219
مقرها) ( د5هم) ( (122.222 ( 5أسمالها)

تيكيوين) شال  محطة  ( (: اال تماعي)

اكادير تقر5 مايلي):

بتسريع) للشركة  املسبق  الحل 

املسطرة.

موالي) الكرايني  السيد  تعيين  (

محمد كمصفي للشركة وتعيين املقر)

اال تماعي للشركة كمقر))التصفية.

))))وقد تم))االيداع))القانوني بكتابة)

الضبط لدى هيئة املحكمة التجا5ية)

باكادير))بتا5يخ))18)فبراير)2222)تحت)
5قم))89626.

من أ ل النسخة))والبيان)))))))))))))))))))))))))))))))))))

عن املصفي الكرايني محمد
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AIT MOUSSA FRERES شركة
ش.م.م

سجلها التجا5ي 5قم)4919

إغالق تصفية الشركة
املعتبر) الجماعي  القرا5  بمقت�سى 

بتا5يخ) استثنائي  عام  بمثابة  مع 

 AIT شركاء) قر5  (2222 فبراير) (19

ش.م.م)) (MOUSSA FRERES
الكائنة) د5هم،) (92.222 ( 5أسمالها)
بدوا5 دشر ايت ايعزة))بتا5ودانت،)5قم)

بتا5ودانت (4919 التجا5ي)  السجل 

)ما يلي):

امليزانية) حسابات  على  املوافقة 
العمومية للتصفية.

إبراء)ذمة املصفي.
إغالق تصفية الشركة

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
2222)تحت) ما25) (12 بتا5ودانت في)

5قم)152.
مختصر لغاية النشر
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AIT IZZA PRIMEURS
حــــــل مسبق للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 AIT IZZA لشركة) االستثنائي 
فبراير) (18 املنعقد يوم) (PRIMEURS

2222)تقر5 ما يلي):))
 AIT IZZA الحل املسبق لشركة)
مقر) ( تحديد) وتم  ( (،PRIMEURS
5قم) اال تماعي:) املقر  هو  التصفية 
64)بلوك)3)تجزئة امالك سو2 ايت)
ملول و عين السيد عزابي املصطفى)

مصف للشركة.)))))
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  ثم 
الضبط باملحكمة))االبتدائية النزكان)
تحت 5قم)421)يوم)12)ما25)2222. 
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EL HDAIF  TRANS
ش.ذ.م.م

 5أسمالهـا : 122.222 د5هم
املقر اال تماعي : تا5ودانت، دوا5 
الكرون توزنكين الكفيفات أوالد  

تايمة
حل  الشركة

الشريك)) ( محضر) بمقت�سى 
 2222 فبراير) (24 ( ( بتا5يخ) ( الوحيد)
لشركة)EL HDAIF TRANS)ش.ذ.م.م.)
 122.222 5أسمالها) وحيد  بشريك 
مقرها اال تماعي بتا5ودانت،) د5هم،)
دوا5 الكرون توزنكين الكفيفات أوالد))

تايمة،)قر5))الشريك الوحيد))التالي):
حل))الشركة.

من) وإعفائه  املصفي  ذمة  إبراء)
مهمته.

مكت0) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
لتا5ودانت يوم))9)ما25))2222))تحت)

5قم)148.
من أ ل االستخالص والبيان):)املصفي
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SOCIETE JAZZ MED
  SARL

5أسمالها 12.222 د5هم
فوق الجرفـ   حي النهضة تمسية 

انزكان
تصفية شركة

خالل  معهم العام الغير العادي)
(،2219 ديسمبر) (31 بتا5يخ) املنعقد 
قر5 شركاء)شركة)JAZZ MED))شركة)

ذات مسؤولية محدودة،)ما يلي):)
تصفية) تقرير  على  املصادقة 

الشركة.
إعطاء)املصفي اإلبراء)التام وقبول)

العمليات التي قام بها.)
التصريح بإغالق تصفية الشركة.))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) انزكان  االبتدائية 

2222))تحت 5قم))424 .
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مكت0 حسابات ابن عامر

SB TIZNIT  
ش.م.م

التعريف املوحد للمقاولة  
:221979448222261

تصفية شركة
عقد) (2222 فبراير) (28 بتا5يخ)
محضر) االستثنائي  العام  الجمع 
ما25) (5 بتا5يخ) املسجل  اال تماع 
و)) (: (RE   1762 5قم) تحت  ( (2222
    SB TIZNIT لشركة) ( (: (OR    1612
د5هم) (122222 5أسمالها) ( ش.م.م)
حي) (45 برقم) اال تماعي  مقرها 
تمدغوست تيزنيت،)ثم تعيين السيد)
صبا5 الحسن كمسؤول عن تصفية)

الشركة.
تم إيداع امللف القانوني بمكت0)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتيزنيت تحت 5قم)122/2222))بتا5يخ)

9)ما25)2222.
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طوب تين بيزنيس كارز
ش.م.م

 الرأسمـال اال تماعي : 122.222 
د5هم

مقرها اال تماعي : 5قم 4 زنقة 
السوسن حي 5ياض السالم -اكادير

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
25)فبراير) ( االستثنائي املنعقد بتا5يخ)
2222))قر5 مساهموا الشركة ما يلي):
السيد) حصص  كل  تفويت 
للسيد) حصة  (522 زيتوني) الحسين 

عبد الحكيم بو5يال.
زيتوني) الحسين  السيد  استقالة 
كمسير للشركة وتعيين السيد بو5يال)
للشركة) وحيدا  مسيرا  الحكيم  عبد 

مع صالحيات اإلمضاء.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
الى) املسؤولية  محدودة  شركة  من 
املساهم) املسؤولية  محدودة  شركة 

الوحيد.))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (27 بتا5يخ) باكادير  التجا5ية 

2219)تحت 5قم)89735.
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AZREDOU NEGOCE
شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 122.222د5هم

مقرها اال تماعي : بلوك 43 زنقة 39 
5قم 22 حي الوفاق بنسركاو,  أكادير 

تفويت حصص
العام) الجمع  بمقت�سى 
  2222 27)يناير) االستثنائي املؤ5خ في)

قر5مساهموا الشركة ما يلي):)
تفويت)522)حصة ا تماعية))التي)
في ملك السيد سعيد ازنكوك و)522 
حصة ا تماعية التي في ملك السيد)
بويش 5ضوان للسيدة نعيمة مهتدى.)
تغيير البند الساد2 و السابع))من)

القانون االسا�سي للشركة.)
استقالة املسيرين سعيد ازنكوك)
من) وإعفائهما  5ضوان  وبويش 
نعيمة) السيدة  وتعيين  مهامهما 
كمسيرة) الوحيدة  الشريكة  مهتدى 

وحيدة للشركة ملدة غير محدودة).)

تعديل القانون األسا�سي للشركة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 

التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 

2222)تحت) 28)فبراير) باكادير بتا5يخ)

5قم)89746 .
للخالصة و التذكير
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STE AMAZAOULIRO
SARL AU

Au(Capital(de 100 000 Dhs

 Siège(Social : LA(ROUTE

 PRIANCIPALE(N° 01 DR

 TAGANT

RC :1839 GUELMIM

ICE : 002004698000027

تعديالت قانونية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

بتا5يخ) الشركة  بمقر  املنعقد 

بتا5يخ) املسجل  (،2222 17)فبراير)

 RE 5قم) تحت  (2222 21)فبراير)

1888،)قر5 الشريك الوحيد))مايلي):

بيكتا) (: البائع) الحصص،) بيع 

ابراهيم املشتري بيكتا العربي.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بكـتابة) تـم  الـقانـونـي:) اإليـداع 

الضـبط باملحكمة االبتـدائية بكلميم)

بـتا5يخ)4)ما25)2222)تحـت 5قـم)66.
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AGRO DARAA
ش.م.م.

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير) (22 الغير العادي مؤ5خ بتا5يخ)

   AGRO DARAA ( ( (: ( 2222،)للشركة)

5أسمالها)) محدودة  مسؤولية  ذات 

122.222)د5هم.)

حيت تم تقر5 مايلي):

مملوكة) حصة  (1222 تفويت)

للسيدة ز5داب سهام،)لفائدة السيد)

حراث محمد.

الجدد) الشركاء) ومشا5كة  قبول 

السيد حراث محمد.

السيدة) واستقالة  انسحاب 

بصفة) الشركة  من  سهام  ز5داب 

نهائية.

تعين السيد حراث محمد مسير)

 ديد للشركة ملدة غير محدودة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجا5ية  للمحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 ما25) (9 بتا5يخ)

.89853
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STE ADRAR SABLES

S.A.R.L  A.U

Au(capital(de 100.000 DH

 SIEGE(SOCIALE : N° 105

 BLOC(C 1ERE(ETAGE(ASSAKA

TIKIOUINE AGADIR

تفويت الحصص اال تماعية 
وتحيين القانون األسا�سي

للشركاء،) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتا5يخ)2)أبريل)2213)تم االتفاق على)

مايلي):

تفويت كلي للحصص اال تماعية)

حصة لفائدة شريك) (1.222 البالغة)

 ديد ووحيد.

قبول استقالة املسيرين السابقين.

هروش،) عبدهللا  السيد  تعيين 

الوطنية) بطاقته  الوحيد،) الشريك 

ووحيد) كمسير  ديد  (J68457 5قم)

الصالحيات) بجميع  وتمتيعه 

واالمضاء)القانوني.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجا5ية)

  89779 5قم) تحث  أكادير  بمدينة 

بتا5يخ))2)ما25)2222.
من أ ل النسخة والبيان)

عـن الـمسـيـر
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ADI SOLAR ENERGY شركة
ش.م.م

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير) (22 الغير العادي مؤ5خ بتا5يخ)

 ADI SOLAR (: للشركة) (،2222

)ذات مسؤولية محدودة.) ( (ENERGY
5أسمالها))122.222)د5هم).)

حيت تم تقر5 مايلي):

مملوكة) حصة  (1222 تفويت)

للسيدة ز5داب سهام،)لفائدة السيد)

حراث محمد.

الجدد) الشركاء) ومشا5كة  قبول 

السيد حراث محمد.

السيدة) واستقالة  انسحاب 

بصفة) الشركة  من  سهام  ز5داب 

نهائية.

تعين السيد حراث محمد مسير)

 ديد للشركة ملدة غير محدودة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.)

بكتابة) ( القانوني) اإليداع  تم 

باكادير) التجا5ية  للمحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2923/2222 بتا5يخ)

.89852

328 P

 SOCIETE JAOUHARA PUB
SARL 

IF : 26167836

 ICE 002146747000084 

RC : 38453 

العام) الجمع  مداولة  ( بمقت�سى)

يناير) (22 بتا5يخ) املؤ5خ  االستثنائي 

5أسمالها) والتي  للشركة  (2222
122.222د5هم الكائنة برقم)36)زنقة)

الكرم حي 5ياض السالم اكادير تقر5)

مايلي):)

تفويت حصص السيدة مينة) ( (-

الحمري))الى السيدة حياة سيبي.)

))تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

التجا5ية) ( املحكمة) لدى  الضبط 

تحت) فبراير2222) (4 بتا5يخ) ( باكادير)
5قم)89442 .

329 P



2203 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

SOCIETE NEW DEL CARS
 SARL 

تفويت حصص ا تماعية
لال تماع) عرفي  عقد  بمقت�سى 

في املؤ5خ  االستثنائي   العام 

 14)يناير)2222)))تقر5 ما يلي):

ا تماعية) حصة  (334 تفويت) (

من السيد إخري�سي لحسن إلى السيد)

باموح محمد.

تفويت)333)حصة ا تماعية من)

السيد))بن لعربي إبراهيم))الى السيد)

باموح محمد.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

أيوب) الكو5ا5ي  السيد  تعيين 

مسير للشركة.

باملحكمة) تم  القانون  اإليداع 

 89827 التجا5ية ألكادير تحت الرقم)

في)5)ما25)2222.
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األستاذ نو5 الدين اميني

موثق

PARADIS DE DELICES 
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال : 322.222 د5هم

املقر اال تماعي : 5قم 84 تجزئة 

حريري شا5ع كينيدي، تالبو5 ت 

أكادير

تفويت حصص ا تماعية
تلقاه) 5سمي  عقد  بمقت�سى 

موثق) أميني،) الدين  نو5  األستاذ 

قام) (،2222 يناير) (31 بأكادير بتا5يخ)

5قم) أحمد  السو�سي  السيد  من  كل 

والسيد) (،J28946 الوطنية) البطاقة 
الوطنية) البطاقة  5قم  أمين،) فلو2 

دوكرام) والسيد محمد  (BK155222
(،BK182927 5قم البطاقة الوطنية)

والسيد ابن الغازي زهير 5قم البطاقة)

بتفويت) (،C672699 الوطنية)

مجموع حصصهم اال تماعية قد5ها)

3222)حصة التي يملكونها في شركة)

ش.ذ.م.م،) (PARADIS DE DELICES

5قم) مصطفى  ابا5يون  السيد  إلى 

،PP822699 الوطنية) البطاقة 

)والسيد احمد ابا5يون،)5قم البطاقة)
بماكزي) والسيد  (،J27261 الوطنية)

الوطنية) البطاقة  5قم  محمد 

5أسمال) أصبح  وبالتالي  (،JF23289

الشركة على الشكل التالي):

ابا5يون مصطفى)752)حصة.

ابا5يون أحمد))752)حصة.

بماكزي محمد)1522)حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجا5ية) املحكمة  لدى  القانوني 

2222)تحت) 26)فبراير) بأكادير بتا5يخ)
5قم)2222/622.
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شركة سينام
5أسمال الشركة : 122.222 د5هم

عنوان الشركة : شا5ع بئرانز5ان

مجمع األحباب تا5ودانت

محل الشركة
صنع وبيع  الحلويات بالجملة

تفويت الحصص
تنصي0 املسير الجديد للشركة

العام) الجمع  انعقاد  بعد 

فبراير) (6 بتا5يخ) للشركة  االستثنائي 

فبراير) (9 املسجل بأكادير يوم) (2222

قر5وا سينام  شركة  شركاء) (2222 

ما يلي):

 122 ثمنها) حصة  (1222 تفويت)

السيد) ملك  في  التي  للسهم  د5هم 

 JC95172 الفقير) ايت  إبراهيم 

الحسين) ابهو  ايت  السيد  ملك  إلى 

.JC159984

ايت) إبراهيم  السيد  استقالة 

الفقير من منصبه كمسير بالشركة.

وتنصي0 السيد الحسين ايت ابهو)

مسيرا وحيدا للشركة سينام ملدة)99 

سنة.

من) و3) و7) (6 5قم) البند  تغيير 

القانون األسا�سي للشركة.

القانوني) امللف  إيداع  تم  لقد 

للتفويت والتغيير باملحكمة االبتدائية)

 2222 ما25) (2 بتا5يخ) بتا5ودانت 

تحت 5قم)125.
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 TAGMATEFOOD

SARL

بشريك وحيد

2.ت : 3799 تا5ودانت

الزيادة في 5أسمال الشركة
 11 في) املؤ5خ  املحضر  بمقت�سى 

فبراير2222)بتا5ودانت،)قر5 الشركاء)

ما يلي):)

الشركة) 5أسمال  في  -الزيادة 

بإصدا5)3222)حصة  ديدة من فئة)

5أسمال) ليرتفع  نقدا،) د5هـــم،) (122

إلى) د5هم  (122.222 من) الشركة 

422.222)د5هم.

القانون) من  و7) (6 البند) -تعديل 

األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير2222  (25 بتا5يخ) بتا5ودانت 

تحت 5قم)128.
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مكتـــ0 حسابــات ســروا

))ش.)م.م.

عمــا5ة دامو شــا5ع محمد الساد2 ايت ملــول

الفاكس):)05-28-24-22-65   

الهاتف):)05-28-24-72-46

 STÉ SKAMBIO

SARL

الغير) العام  الجمع  بمقتضـى 

ما222225  (9 في) املؤ5خ  العادي 

تقر5) (SKAMBIO  SARLلشركة

5أسمال) قيمة  –5فع  (1 (: مايلي)

د5هم) (2.000.000,00 الشركة بمبلغ)

لينتقل من)2.000.000,00)د5هم إلى)

4.000.000,00)د5هم،

-تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بمكت0) تم  القانوني  -اإليداع 

التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتا5يخ)) ( (89882 ( تحت 5قم) ( باكادير)

12)ما222225.
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 SOCIÉTÉ PEIN ELEC
S.A.R.L

Au(capital(de: 1.500.000,00 DH
 SIÈGE(SOCIALE : BD(FARHAT

 HACHAD(N°10 CITE(DAKHLA -
AGADIR

الزيادة في 5أسمال الشركة
 و تحويل املقر اال تماعي للشركة مع 

تحيين القانون األسا�سي
بمقت�سى عقد عرفي بين الشركاء)
االتفاق) تم  فبراير2219) (14 بتا5يخ)

على مايلي):
املوافقة على الزيادة في 5أسمال) (
 1.000.000,00 بمبلغ) الشركة 
إلى) )برفعه من)1.500.000,00) د5هم)
بخلق) وذالك  د5هم  (2.500.000,00
ا تماعية  ديدة) حصة  (12.222
بمبلغ)122)د5هم للحصة وتحريراملبلغ)
بالحساب) املقايضة  ( طريق) عن 

الجا5ي للشركاء)في الشركة.
تحويل املقر اال تماعي للشركة إلى)
 23GH12 حي أد5ا5) (: العنوان اآلتي)

إقامة البركة تكوين أكادير.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة التجا5ية)
  89842 ( ( بمدينة أكاد ير تحث 5قم)

بتا5يخ))6)ما222225.
من أ ل النسخة والبيان)

عـن الـمسـيـر
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شركـة سو2 فواليش.م.مشو
 SOUSS VOLAILLE

SARL A.U
زنقة طنجة  ,شا5ع الفرابي الحي 
الصناعي تاسيال الدشيرة الجهادية
السجل التجا5ي 5قم : 5525 انزكان

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 19 بتا5يخ) املؤ5خ  االستثنائي 
الوحيد) قر5الشريك  (، فبراير2222)
ش.م.م) فوالي  سو2  لشركة 

شومايلي):
العنوان) الى  الشركة  مقر  -تغيير 
الحي) زنقة الناظو5,) (123, 5قم) التالي:)
الصناعي تاسيال),)الجماعة الحضرية)

الدشيرة الجهادية,انزكان.



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   220(

-تعديل الفصل 5قم)4)من القانون)
االسا�سي للشركة.

-تعديل القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تـم 
عدد)) تحت  النزكان  االبتدائية 

423بتا5يخ))12)ما222225 . 
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 STE. VID TRANS

 SARL
)الجمع العام اإلسثنائي) بمقت�سى)
 STE VID TRANS SARL ( لشركة)
يناير2222  (15 بتا5يخ) املنعقد 
5أسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 
100.000,00)د5هم مقرها اال تماعي)
ملول) ايت  ( (A Z.I بلوك) (129 5قم)

انزكان))قر5 ما يلي)):
-)قبول استقالة السيد اد عي�سى)

صالح الدين من إدا5ة الشركة).
ولعين)) لحسن  السيد  -تعيين 

كمسير وحيد للشركة.
باملحكمة) وضع  القانوني  اإليداع 
 412 5قم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتا5يخ)6)ما25)2222.
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     STE EURO TARFAYA
SARL

العام) الجمع  بمقت�سى محضر  ( (
والدي ثم) (2219 ماي) (21 املنعقد في)
بشركة))) تغييرات  احدات  بمو به 
شركة) (STE EURO TARFAYA
5أسمالها))) محدودة  مسؤولية  ذات 
د 5هم ومقرها اال تماعي) ( (122222
الطرفاية) 5قم  بدون  الشهداء) حي 

حيت اتفق على مايالي):
)))توسيع نشاط الشركة ليشمل):)

 Coiffure( Esthétique( Sawna
 •. Hammam Moderne

 Fourniture toute matéiel
                     . coiffure(et(esthétique

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ثم 
نوفمبر) (29 في) ( بالعيون) التجا5ية 

2219)تحث 5قم))2219/2926.
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 STE CONSULTIAPOLIS
SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي) فبراير2222) (21 في) املنعقد 

ثم بمو به احدات تغييرات بشركة))

شركة) (STE CONSULTIAPOLIS

5أسمالها))) محدودة  مسؤولية  ذات 

د 5هم و مقرها اال تماعي)) ( (122222

موالي) حي  (116 5قم) القد2  شا5ع 

5شيد العيون حيت اتفق على مايالي):

)))توسيع نشاط الشركة ليشمل):)

  FIDUCIAIRE

 Accompagnement(Qualite(Et

.Certification(Iso

.Les Etudes De Diagnostic

تغيير مقر الشركة).

تم نقل مقر الشركة الى شا5ع مكة)

عما5ة االوقاف الطابق الثاني.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ثم  (

 2222 3)ما25) في) ( التجا5ية بالعيون)

تحث 5قم))2222/584 .
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شركة   ميدي 33 
ش.م.م. ذات الشريك الوحيد

5أسمالها):500.000,00)د5هم

باب ميناء الصيد اكادير

التسيير الحر لألصل التجا5ي
بتا5يخ مبرم  عقد   بمو 0 

شركة) من  كل  بين  أبريل2219) (3  

الشريك) ذات  ش.م.م.) (33 ميدي)

هللا) عبد  كيماوي  والسيد  الوحيد 

الثاني) للطرف  األول  الطرف  أعطى 

األصل التجا5ي املـؤسس على املحل)

املتوا د بباب ميناء)اكادير واملسجل)

بالسجل التجا5ي للمحكمة التجا5ية)

باكادير تحت عدد))25717)وذلك على)

قابلة) غير  سنتين  ملدة  التسيير  و ه 

للتجديد ابتدءا من تا5يخ فاتح أبريل)

.2219
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IES TECHNOLOGIE شركة
استد5اك خطإ وقع في الجريدة 

الرسمية عدد 5622

بدال من إقامة دا5 السعادة عما5ة)
5قم)11)شقة)31)أكادير.

تجزئة) (3 5قم) شقة  (: ب) يعوض 

حي) البيضاء) الدا5  شا5ع  (3333

املحمدي أكادير.

تم اإليداع القانوني لكل الوثائق)

بتا5يخ بأكادير  التجا5ية   باملحكمة 

3)يوليو)2219)تحت 5قم)83149.
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شركة  مركز النسخ تمونت
شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها 375.222 د5هم
5قم 86 زنقة الفا5ابي حي الداخلة - 

اكادير

 2 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير2222)صادق شركاء)شركة مركز)

النسخ تمونت ش م م على ما يلي):

تغيير املقر اال تماعي للشركة من):)
»5قم)86)زنقة الفا5ابي حي الداخلة))-)
اكادير«)إلى):))5قم)84)زنقة الفا5ابي حي)

الداخلة))-)اكادير

تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (4 بتا5يخ) باكادير  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)89825.
لالستخالص والبيان

املسير

342 P

LINA OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

تغيير املقر اال تماعي

بمقت�سى العقد املؤ5خ في)25يناير)

ما) قر5 الشركاء) بأوالد تايمة،) (2222

يلي):)

تغيير املقر اال تماعي للشركة إلى)

شا5ع العين حي الشرا5دة أوالد تايمة)

تا5ودانت.
القانون) من  (4 البند) تعديل 

األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 فبراير) (25 بتا5يخ) بتا5ودانت 

تحت 5قم)129.
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CABINET SABCONSULTING

ISOPLACO

S.A.R.L

5أسمالها 122.222 د5هم. 

إعالن عن تحويل املقر اال تماعي.
للجمع) العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتا5يخ املؤ5خ  االستثنائي   العام 

واملسجل ب بإنزكان) (2217 يناير) (2  

بتا5يخ)9)يناير)2217))قر5 الشركاء)ما)

يلي):

املقر) إلى  اال تماعي  املقر  تحويل 

الجديد):)E21)شا5ع إبن الهيثم تاسيال)

الدشيرة الجهادية إنزكان.)

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

التجا5ية انزكان تحت 5قم)293)بتا5يخ)

27)فبراير)2217.
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جبريل اسيستونس أي كونساي

 ش.م.م

تحويل املقر اال تماعي

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير) (29 بتا5يخ) املنعقد  االستثنائي 

شركة  بريل) مساهموا  قر5  (2222

اسيستونس أي كونساي ما يلي):

تحويل املقر اال تماعي الى العنوان)

التالي):

اقامة اسالن عما5ة)152)شقة)61 

الحي املحمدي,)اكادير).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتا5يخ) باكادير  التجا5ية 

2222))تحت 5قم)89541.
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RIZCOULEUR

شركة ذات مسؤولية محدودة

تغيير املقر اال تماعي
في) املؤ5خ  العقد   بمقت�سى 

قر5) تايمة،) بأوالد  (2222 فبراير) (21

الشركاء)ما يلي):)

للشركة) اال تماعي  املقر  تغيير 

24)شا5ع الحرية أوالد تايمة) إلى 5قم)

تا5ودانت.

القانون) من  (4 البند) تعديل 

األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 ما25) (6 بتا5يخ) بتا5ودانت 

تحت 5قم)146.
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 ORGH PRODUCTION

.SARL A.U 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات شريك وحيـد).)

تحويل املقر اال تماعي
 24 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قر5 الشريك الوحيـد) ( (2219 أكتوبر)

 »ORGH PRODUCTION« لشركة)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

شريك وحيـد الكائن مقرها اإل تماعي)

الشا5ع) مكر5  (14 5قم) (11 ببلوك)

الرئي�سي ملزا5 أين ملول مايلــــــي):

تحويل املقر اإل تماعي إلى العنوان)

الجديد:)حي الوفاق بلوك)2)5قم)124 

بنسركاواكادير

تمديد الهدف األ تماعي للشركة)

ليشمل املقاول في األشغال العمومية.

تنقيح القانــون األساســي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بانزكــان)

بتا5يخ)4)ما25)2222)تحت 5قم))368.
 من أ ل اإليداع و النشر

عن املسير
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SUTRANEG
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بمساهم وحيد

السجل التجا5ي : 31795
أكادير

عام) محضر  مع  بمقت�سى 
يناير) (14 بتا5يخ) عقد  استثنائي 
في) الوحيد  املساهم  قر5  (،2222
 SUTRANEG SARL 5أسمال شركة)

AU)ما يلي):
بيع الحصص اال تماعية):

الكوا�سي) الحسن  السيد  تفويت 
لجميع حصصه اال تماعية،)واملقد5ة)
السيد) لفائدة  حصة،) (1222 ب)
لبطاقة) الحامل  بوفكري  سفيان 

.JK26835(التعريف الوطنية 5قم
تعيين مسير  ديد للشركة):

بوفكري) سفيان  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
وحيدا) مسيرا  (،JK26835 5قم)

للشركة،)وذلك ملدة غير محددة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) بأكادير  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)89872.
من أ ل النشر والبيان
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WIAM AVENIR
SARL A.U 

5قم التقييد في السجل التجا5ي
21827

قفل التصفية
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5 حل) (2219 ديسمبر) (25 بتا5يخ)
شركة) (»WIAM AVENIR (« شركة)
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)
ما25) (25 مدينة) (: مقرها اال تماعي)
نتيجة) العيون  (689 5قم) (W بلوك)

ل-الشركة لم تحقق أهدافها
و عين):

(: عنوانها) و  امنو  حنان  السيدة 
طانطان) زنقة دكا5 حي الصحراء) (84

كمصفي للشركة

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي) (2219 ديسمبر) بتا5يخ25)

 W 25)ما25 بلوك) اال تماعي مدينة)

5قم)689)العيون.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (5 بتا5يخ) بالعيون  االبتدائية 

2222)تحت 5قم):)637/2222 
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SEWING HOUSE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم وحيد

السجل التجا5ي : 42725 - أكادير

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

القانون) وضع  تم  (،2222 يناير) (2

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بمساهم وحيد باملواصفات)

التالية):

SEWING HOUSE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بمساهم وحيد.

على) املالبس  خياطة  (: الهدف)

املقا2)/)تجا5ة عامة.

املقر اال تماعي):)محل 5قم)2،)5قم)

96)مكر5،)شا5ع عبد هللا بن حساين،)

حي السالم،)أكادير.

5أ2 املال):)122.222)د5هم.

تسير الشركة باإلمضاء) (: التسيير)

الحامل) الوحيد للسيد يحيى ا5فيع،)

5قم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.JC99216

السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (12 بتا5يخ) ألكادير  التجا5ية 

2222،)تحت 5قم)86869. 
من أ ل النشر والبيان
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FIDUCIAIRE AMIZA

SALMA DECO
 SARL 

5أسمال الشركة  :  122.222د5هم

 ICE : 002426684000025

RC : 42677  

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ باكادير))

بتا5يخ)19)فبراير)2222)،)تم تأسيس)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية):

. SALAM  DECO(:(التسمية

الهدف):اإلشغال املختلفة).)

املقر اال تماعي):)محل 5قم)1)بلوك)
11)5قم)17)بن سركاو اكادير.

املدة):)99)سنة.

السنة اال تماعية):)من)1)يناير إلى)

31)ديسمبر.
   122.222 (: ( الشركة) 5أسمال 

حصة) (1222 إلى) مقسم  د5هم 

لكل)) د5هم  (122 بمقدا5) ا تماعية 

واحدة.

بوهريرة) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ( ملدة) ( للشركة) ( كمسير) (، سعيد)

محدود ة.))

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

باكادير) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

تحت الـــرقم))) ( (2222 ما25) (5 بتا5يخ)
التجا5ي) بالسجل  ومسجلة  (89816

في نفس اليوم تحت الرقم)42677.
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 REVODAM
SARL AU

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي) (2222 فبراير) (19 في) املنعقد 

ذات) شركة  تأسيس  بمو به  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:))))))))))))))))

 STE  REVODAM SARL:(اال سم

  AU

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة)

الرأسمال):)122.222))د5هم موزع)

كالتالي):



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2200

   122222 محمد) اخدا2  السيد 
د5هم

الهدف):)مقاولة اشغال عامة.)
تجا5ة عامة.

مكر5) (162 5قم) محل  (: العنوان)
بلوك))A))تجزئة ا5كانة ايت ملول.

السنة املالية):)لتبدأ من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد افدا2 محمد.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ثم 
االبتدائية بإ نزكان في)9)ما25)2222 

تحت 5قم)417.
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 STE PRESSING ARAHA شركة
SNC

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
 18 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2222 فبراير)

التضامن ذات املميزات التالية):
 STE PRESSING (: التسمية)

ARAHA  SNC
املقر اال تماعي):)زنقة الراشيدية،)

حي الصحراء،))طانطان.
122.222د5هم) (: الرأسمال)
حصة من فئة) ( (1222 مقسمة على)

122)د5اهم.
الهدف):)مصبنة عصرية.

ماءالعينين،) فنتا5  (: الشركاء)
مغربي،)مزداد بتا5يخ)9)يونيو)1992)،)

.JF43326((ب.ت.و 5قم
مزداد) مغربي،) الوالي،) همادي 
5قم) ب.ت.و  (،1985 أبريل) (1 بتا5يخ)

.SH126698
تبتدئ من فاتح) (: ( السنة املالية)
ديسمبر من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة
:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف:
فنتا5 ماءالعينين ملدة غير محددة.

باملحكمة) تم  (: التجا5ي) السجل 
االبتدائية بطانطان بتا5يخ))11)ما25)

2222))تحت 5قم)5361.
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 SOCIETE OVERCOME شركة
CONSTRUCTION

  SARL AU
السجل التجا5ي 5قم557 طاطا

 14 ( بتا5يخ) بمقت�سى عقد عرفي 
2222)تم تأسيس شركة ذات) فبراير)
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

التالية):
 OVERCOME (: التسمية)

CONSTRUCTION SARL AU
الهدف اال تماعي):

أشغال وخدمات مختلفة والبناء
حفر االبا5

العمليات) عامة،) ميع  وبصفة 
املتعلقة بشكل مباشر آو غير مباشر)

بأغراض الشركة)
املقر اال تماعي برقم)623)الطابق)

االولحي النصر طاطا.
تا5يخ) من  ابتداء) 99سنة  (: املدة)
عدا) ما  التجا5ي  بالسجل  تسجيلها 

الحل املسبق او التمديد.
اال تماعي522222  الرأسمال 

د5هم.
تم تعيين اعراب حسن) (: التسيير)
مسيرا وحيدا تأسيسيا للشركة ملدة)
القانوني) االيداع  محدودة.تم  غير 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
تحت) (2222 فبراير) بطاطا بتا5يخ27)

عدد)28/2222 .
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 STE MAZGHI DE «
»CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
شريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بين الشركاء)
ثم) (، باكادير) (،2222 يناير) (12 بتا5يخ)
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد تحمل الخصائص التالية):
 STE MAZGHI DE

CONSTRUCTION)التسمية):)
كل أعمال بناء)وصيانة) (: الهـــــدف)

وترميم املباني.

تدوا5ت) دوا5  (: اإل تماعي) املقر 

 ماعة الد5ا5كة،)اكادير اداوتنان.

سنة إبتداءا من تا5يخ) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
 122.222 (: الشركة) مال  5أ2 

حصة) (1.222 إلى) مجزئ  د5هم 

كلها) د5هم  (122 بقيمة) ا تماعية 

مازغي) السيد  الوحيد  الشريك  ل 

الحسين.

التسيير و التوقيع):)الشركة مسيرة)

من طرف السيد مازغي الحسين.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  ثم 

التجا5ية باكادير يوم)11)ما25)2222 

تحت 5قم)22/89883.
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LAH.AGRICOLE شركة
SARL 

 ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  (2222 فبراير) (19 في)

تحمل) ( املسؤولية) محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

 LAH.AGRICOLE (: التسمية)

SARL)ش م م
5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)

 122 بقيمة) 1222حصة  الى) مقسم 

د5هم لكل حصة):

عزيز بلكرد):)333)حصة.

الحسن از5كي):)333)حصة.

الحسان از5كي):)334)حصة.

بنجرا5) دوا5  (: اال تماعي) املقر 

سيدي بيبي اشتوكة ايت باها.

االستغالل) (: اال تماعي) الهدف 

الفالحي.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

وعزيز) (JB322996 از5كي) الحسان 

.JB329823(بلكرد

تم إيداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمةاالبتدائية بانزكان تحت)
5قم)429)بتا5يخ)12)ما25)2222 .
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 STE LAGHZAOUI شركة
 TECNIQUE

SARL
فبراير) (26 عرفي) عقد  بمقت�سى 
محدودة) شركة  تأسيس  تم  (2222

املسؤولية ذات املميزات التالية):
 STE LAGHZAOUI (: التسمية)

TECNIQUE(SARL
املقر اال تماعي):)الرقم)47،)بلوك)

A،)حي الصحراء،)طانطان.
122.222د5هم) (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122)د5اهم.
األشغال) في  مقاول  (: الهدف)

املختلفة،)الوساطة التجا5ية.
الرحيم،) عبد  لغزاوي  (: الشركاء)
ديسمبر) (23 بتا5يخ) مزداد  مغربي،)

. JF32296(1981،)ب.ت.و،5قم
مزداد) مغربي،) يوسف،) لكتا5ني 
ب.ت.و،5قم)) (،1996 أبريل) (4 بتا5يخ)

.JF52754
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)
طرف):)لغزاوي عبد الرحيم ملدة غير)

محددة.
باملحكمة) تم  (: التجا5ي) السجل 
االبتدائية بطانطان بتا5يخ)11)ما25)

2222)تحت 5قم)5363 .
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 INTERNATIONAL TRADE
WORLD COMPANY MA

 SARL  ش.م.م.ش.و. 
الكائن بلوك E 5قم 62 حي املوضفين 

ايت اعزة تا5ودانت
السجل التجا5ي 5قم 5423 

تا5ودانت.
املوضوع

حذف نشاط من أهداف الشركة.
زيادة نشاط من أهداف الشركة.

تحيين النظام االسا�سي.
ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمعية العامة غير العادية لشركة))
 INTERNATIONAL TRADE
 WORLD COMPANY MA
  2222 فبراير) (13 ش.م.م.ش.و بتا5يخ)

تم االتفاق والترا�سي على مايلي):



2202 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

واألشغال) حذف مقاول في البناء)
املختلفة من أهداف الشركة.

زيادة تسيير الضيعة ألفالحية من)
أهداف الشركة.)

تحيين النظام األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 2222 ما25) (12 (: لتا5ودانت بتا5يخ)

تحت 5قم):)158.
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حسابات ادميم ش.م.م
336)شا5ع املقاومة ايت ملول

الهاتف)2528242224

الفاكس)2528249216

DIDIM TRANS شركة
 SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة وذات الشريك 

الوحيد 
بمو 0 عقد عرفي محر5 بتا5يخ)
القانون) وضع  ثم  (2222 فبراير) (28
محدودة) شركة  لتأسيس  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية):
 DIDIM شركة) (: التسمية)

.TRANS
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
5أسمال) حدد  الشركة:) 5أسمال 
د5هم مقسمة) (122.222 الشركة في)
بقيمة) ا تماعية  حصة  (1222 إلى)
في) كلها  هي  و  للواحدة  د5اهم  (122

ملكية السيد بنكو5ين محمد.)
الطابق االول 5قم) (: مقر الشركة)
حي) ا  بلوك  (6 5قم) ممر  (198-200

اسايس ايت ملول.
الوطني) النقل  الشركة:) نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغير
بنكو5ين) السيد  عين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  محمد 

محدودة.
:)الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع)
بنكو5ين) السيد  للمسير  الوحيد 

محمد.

إلى يناير  (1 من) (: املالية)  السنة 
 31)ديسمبر)

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 
سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 
انزكان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 435 2222)تحت 5قم) 11)ما25) يوم)

و5قم السجل التجا5ي)22283 .
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ائتمانيات أيت ملول«فــــــــيكــــام-كونسيلتينك«
4)عما5ة الصديق الطابق الثاني شا5ع الحسن)

الثاني أيــت مــلـــول واليـة أكــــــادير.
12)عما5ة  مال الطابق الثاني شا5ع القصر)

البلدي أكـاد يــر.

شركة  بودرار پاك
 ش.ذ.م.م. ش.و.

STE BOUDRAR PACK
S .A.R.L-AU-

اال شها5 القانوني الجريدة الرسمية
د) بلوك  الثاني  الطابق  (329 5قم)

حي اساكا تيكيوين اكادير
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
  2222 فبراير) (12 بتا5يخ) التأسي�سي 
لشركة*)بود5ا5 پاك.*)ش.ذ.م.م ش.و)

تمت املصادقة على ما يلي):
ب*) الشركة  تسمية  (: التسمية)

بود5ا5 پاك.)*)ش.ذ.م.م.)ش.و
املقر) :) عل  الشركة) مقر 
التالي) بالعنوان  للشركة  اال تماعي 
الطابق الثاني بلوك د حي) (329 5قم)

اساكا تيكيوين اكادير.
تحديد) تم  (: الشركة) 5أسمال 
د5هم) (122.222 5أسمال الشركة في)
مقسمة إلى))1222))حصة)122)د5هم)

للحصة وموزعة كاآلتي):
 MR. MOULAY السيد)
حصة)))))))))  1222  LHASSANE LIDBI

DHS 122.222)د5هم.
أهداف الشركة):

أنواع) وتسويق  ميع  توزيع 
الخش0) من  مصنوعة  التغليف 

والكرتون والبالستيك)
تحويل وتجميع الخش0 والكرتون)
الخشبية) املنصات  تصنيع 

وبالوكس.

النجا5ة.

االستيراد والتصدير.

تجا5ة عامة.

مصلحة) الشركة  تأخذ  قد 

االندماج أو  املساهمة  طريق   عن 

)أو املشا5كة أو التدخل أو بأي طريقة)

املماثلة) الشركات  في  ميع   أخرى 

أو ذات الصلة،)والتي من املحتمل أن)

تعزز تطو5 الشؤون اال تماعية.

 MR. MOULAY السيد) يعتبر 

الوحيد) املسير  (LHASSANE LIDBI

بود5ا5 پاك.*)ش.ذ.م.م.ش.) (* لشركة)

وملدة غير محدودة.

من) ابتداء) سنة  (99 (:  املدة)

 24)فبراير)2222.

اال يداع القانوني):)لقد ثم اإليداع)

لدى املحكمة التجا5ية باكادير بتا5يخ))

  89879 تحت 5قم) (2222 ما25) (12

والسجل التجا5ي تحت 5قم)42741.
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 HIGHT 2 TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقرها اال تماعي حي 

الزيتون الكردان أوالد تايمة - 

83222 تا5ودانت املغرب
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

6639

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HIGHT االقتضاء)بمختصر تسميتها)

 2 TRAV

مقاول في) غرض الشركة بإيجاز-)

البناء)واألعمال املختلفة.

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الزيتون الكردان أوالد تايمة)-)83222 

تا5ودانت املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة)
د5هم،)مقسم كالتالي):

 522 (: السيد عبد الدايم الوادي)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة.

 522 ( (: اهيل) الدين  نو5  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الدايم الوادي عنوانه)
تايمة-) أوالد  الكردان  الداخلة  حي 

املغرب.
عنوانه) اهيل  الدين  نو5  السيد 
الكردان أوالد) الكبير أوالد علي  دوا5 

تايمة)-)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الدايم الوادي عنوانه)
تايمة-) أوالد  الكردان  الداخلة  حي 

املغرب.
عنوانه) اهيل  الدين  نو5  السيد 
الكردان أوالد) الكبير اوالد علي  دوا5 

تايمة-)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) بتا5ودانت  االبتدائية 

ما25)2222))تحت 5قم)157.
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 ETABLISSEMENT MAHD
NOUBOUGH PRIVE

» Société en nom collectif «
Au(Capital(de(100(000,00(Dhs

 Siège(Social(:(RUE(RAHAL(EL(MESKINI
BOUIZAKARNE

ICE ; 222434742222232
تـــأسيــس

 21 بتا5يخ) ( بمقت�سى عقد عرفي)
شركة) تأسيس  تم  (،2222 يناير)

التضامن باملميزات التالية):
 ETABLISSEMENT (: التسمية)

.MAHD NOUBOUGH PRIVE
5حال) زنقة  ( (: اال تماعي) املقر 

املسكيني بويزكا5ن.))
د5هم) (122.222 (: الرأسمـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122)د5هم.
مؤسسة) استغالل  الهـــــــــــــــــدف:)

للتعليم الخصو�سي.)
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الشــــــــــــــركاء):)السادة:)
مبا5ك أوبال):)522))حصة)

)فاطمة الزهراء)بولير:)522))حصة
مبا5ك) السيد  (: القانوني) املسير 

أوبال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (4 بتا5يخ) كلميم  االبتدائية 

2222)تحت 5قم)65/2222
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شركة سيما سو2 
ش.م.م  

5قم 242 تجزئة تينمل ايت ملول 
انزكان   

مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتا5يخ))26)فبراير)2222)تمت صياغة)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):)
الغرض اال تماعي):)بيع االسمنت)

بالجملة.)
سو2) سيما  شركة  (: التسمية)

ش.م.م.)))
242)تجزئة) :)5قم) املقر اال تماعي)

تينمل ايت ملول انزكان.
املدة):)حددت في)99)سنة.)

الرأسمال والحصص اال تماعية:
حدد الرأسمال في)122.222)د5هم)
ا تماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 
موزعة) (، د5هم للواحدة) (122 بقيمة)

كاألتي):)
لو5اص عبد السالم)522)حصة)

الزهراء) فاطمة  سباعي  شكري 
522)حصة).

التسيير:)الشركة مسيرة من طرف)
السيد لو5اص عبد السالم والسيدة)
الزهراء.اما) فاطمة  سباعي  شكري 
التوقيع البنكي فهو منفصل و مخول)

للمسيرين وذلك ملدة غير))محدودة).
 37 توزع حس0 الفصل) األ5باح:)

من القانون األسا�سي للشركة.
ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
12)ما25) (: االبتدائية بانزكان بتا5يخ)

2222
مقتطف قصد اإلشها5)
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العناصر املتعلقة باإلشها5

 CADINOVA لشركة
 SARL AU

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي))
قر5) (2222 فبراير) (13 بتا5يخ) املؤ5خ 

 CADINOVA SARL مساهم شركة)

AU)ما يلي):

مركز) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

أيت) الصناعي  الحي  (21 5قم) الحياة 
ملول

القانون) من  الرابع  البند  تعديل 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بانزكان يوم)5)ما25)2222 
التجا5ي) السجل  (394 الرقم) تحت 

.15339
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شركة بياطرا  
ش.م.م 

برأسمال ا تماعي قد5ه 122.222 

د5هم

حي ايت لحسن اوعلي شا5ع املقاومة 

بيوكرى اشتوكة ايت باها

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)
3)ما25)2222)تمت صياغة القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة))ذات الخصائص التالية):)

الغرض اال تماعي):)

العمومية) األشغال  أالت  كراء)

والخاصة)،)أشغال عمومية.)

التسمية)):))شركة بياطرا ش.م.م)

حي ايت لحسن) (: املقر اال تماعي)

اوعلي شا5ع املقاومة بيوكرى اشتوكة)

ايت باها

املدة):)حددت في)99)سنة)

الرأسمال والحصص اال تماعية:)

د5هم) (122.222 في) الرأسمال  حدد 

ا تماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

موزعة) (، د5هم للواحدة) (122 بقيمة)

كاألتي):)
ابراهيم))زعبا5)333حصة

عبد الرحيم متقي)333)حصة.

عبد العاطي كريمي)334)حصة).

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيدين ابراهيم زعبا5 و عبد)

البنكي) التوقيع  .اما  كريمي) العاطي 

فهو منفصل و يعود لكل من ابراهيم)

زعبا5 و عبد الرحيم متقي وذلك ملدة)

غير محدودة.

الفصل)) حس0  توزع  (: األ5باح)

37من القانون األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

5قم) عدد  تحت  ( بانزكان) االبتدائية 

421/2222))بتا5يخ)5)ما25)2222.
مقتطف قصد اإلشها5)
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 SOCIETE BONDOUS شركة
  SARL AU

السجل التجا5ي 5قم565 طاطا

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) (2222 فبراير) (11  

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصفات التالية):

  BONDOUS  SARL (: التسمية)

AU

أشغال) اال تماعي:) الهدف 

تجا5ة)) والبناء،) مختلفة  وخدمات 

عامة وبصفة عامة، ميع العمليات)

املتعلقة بشكل مباشر آو غير مباشر)

بأغراض الشركة.)

حي دا5 االطفال) (: املقر اال تماعي)

5قم)31)طاطا.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

عدا) ما  التجا5ي  بالسجل  تسجيلها 

الحل املسبق او التمديد.

 122222 اال تماعي) الرأسمال 

د5هم.

محمد) تعيين  تم  (: التسيير)

للشركة) تأسيسيا  وحيدا  5بيعمسيرا 

ملدة غير محدودة.تم االيداع القانوني)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

2222تحت) ما25) (6 بتا5يخ) بطاطا 

عدد12/2222.
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 AMAWAL TRAVAUX شركة
كراج 1 5قم 2229 حي املحمدي 

اكادير

العادي) غير  العام  الجمع  خالل 

املنعقد يوم)17)يناير)2222)تم اتخاذ)

القرا5 بشان التغييرات التالية):))

1)تغير املقر اال تماعي للشركة)

للشركة) اال تماعي  املقر  تغير  تم 

من:

حي املحمدي) (2229 5قم) (1 كراج)

اكادير إلي العنوان اآلتي

حي املحمدي) (2929 5قم) (1 كراج)

اكادير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (4 بتا5يخ) باڭادير  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)89822. 
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شركة أطالص طارافان
ش.م.م

برأسمال قد5ه : 122.222 د5هم

حي ايت لحسن اوعلي الصفا بيوكرى 

اشتوكة ايت باها

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتا5يخ):)29)فبراير)

2222)،)تمت املصادقة باإل ماع على)

املقترحات اآلتية):

عن) املختا5  الجيد  السيد  تنازل 

السيدة) الى  نصيبه  من  حصة  (852

تيبيل سميرة.

استقالة السيد الجيد املختا5 من)

منصبه كمسير و تعيين السيدة تيبيل)

سميرة مسيرة وحيدة للشركة حيث)

يعود اليها لوحدها كل من التوقيعين)

البنكي و اال تماعي و ذلك ملدة غير)

محدودة.

تحويل تسمية الشركة من ش.م.م)

الى ش.م.م بشريك وحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ثم 

ما25) (5 (: بانزكان بتا5يخ) ( االبتدائية)

2222تحت عدد 5قم):)422/2222.
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 AL FATH شركة
 CONSULTING IMPORT

 EXPORT
5قم RDC 95 زنقة اڭلي حي السالم 

اكادير
العادي) غير  العام  الجمع  خالل 
املنعقد يوم)17)يناير)2222)تم اتخاذ)

القرا5 بشان التغييرات التالية):))
1)تغير املقر اال تماعي للشركة)

للشركة) اال تماعي  املقر  تغير  تم 
من):

حي) اڭلي  زنقة  (RDC  95 5قم)
السالم اكادير إلي العنوان اآلتي

محل أ)41)اقامة)12)5ياض تادا5ت)
شريحة)1)اكادير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (6 بتا5يخ) باڭادير  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)89838. 
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SOCIETE MAYN
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات شريك وحيد

5أسمالها : 62.222 د5هم
مقرها اال تماعي : 5قم 57، شا5ع 

تونس، الحسيمة
تصفية الشركة

بمقت�سى الجمع العام غير العادي)
وضع) تم  (،2222 ما25) (9 بتا5يخ)
محضر الجمع العام غير العادي إلنهاء)
 SOCIETE MAYN شركة) تصفية 
الخصائص) تحمل  والتي  (SARL AU

التالية):
 SOCIETE MAYN (: التسمية)

 SARL AU
تونس،) شا5ع  (: اال تماعي) املقر 

5قم57،)الحسيمة.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
5أ2 املال):)62.222)د5هم.

التهامي) السيد  (: الشركة) مصفي 
محمد.

االستثنائي) الجمع  صادق  وقد 

2222)على الحصيلة) 9)ما25) بتا5يخ)

إبرائه) وأعطى  للتصفية  اإل مالية 

للمصفي وتم إعفائه من مهامه.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (12 االبتدائية بالحسيمة يوم)

2222،)تحت 5قم)43. 
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AFRICAN RED شركة
ش.م.م

السجل التجا5ي : 25321

سوق أ5بعاء الغرب

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

5)فبراير)2222،)قر5 محضر الجمعية)

العام) الجمع  بمثابة  املنعقد  العامة 

شركة) املسماة  للشركة  االستثنائي 

برأسمال) ش.م.م،) (،AFRICAN RED

مقرها) الكائن  د5هم،) (122.222

بموالي بوسلهام،)دوا5 أوالد مصباح،)

قيادة بحا5ة،)أوالد عياد،)ما يلي):

اال تماعي) املقر  لتحويل  تبعا 

أيت) (: التالي) العنوان  إلى  للشركة 

ملول،)بلوك)Q2،)حي توهمو،)املزا5،)

انزكان،أيت) عمالة  تزنيت،) طريق 

تقر5 التشطي0 على السجل) ملول،)
التجا5ي باملحكمة االبتدائية بسوق)

5قم) تحت  املسجل  الغرب  أ5بعاء)

.25321

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتا5يخ الغرب،) أ5بعاء)  بسوق 

5قم) تحت  (،2222 فبراير) (26

.2222/23
للخالصة والبيان
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USINAG شركة
السجل التجا5ي 5قم : 16251

انزكان

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

الجمعية) قر5ت  (،2222 فبراير) (28

الجمع) بمثابة  املنعقدة  العامة 

املسماة) للشركة  االستثنائي  العام 

برأسمال) ش.م.م،) (،USINAG
مقرها) الكائن  د5هم،) (6.222.222
بأيت ملول،)بقعة 5قم)944)ب،)الحي)
اال تماعي) املقر  تحويل  الصناعي،)

للشركة إلى العنوان التالي):
(،3526 زنقة) حي تابا5ين،) انزكان،)

5قم)8،)الدشيرة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،2222 فبراير) (19 بتا5يخ) بإنزكان،)

تحت 5قم)2222/328.
للخالصة والبيان
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DIOTRAV
SARL

2 ت سال 22125
إنهاء تصفية شركة

سال) في  مؤ5خ  عقد  بمقت�سى 
2219)قر5 املسير) 32)ديسمبر) بتا5يخ)
 DIOTRAV SARL لشركة) الوحيد 
62.222)د5هم ومقرها) التي 5أسمالها)
حي الرحمة قطاع ب 5قم)687)الطابق)

1)سال ما يلي):
التصفية وتشطي0 السجل) إنهاء)

التجا5ي للشركة.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا5يخ بسال،) االبتدائية   باملحكمة 

9)ما25)2222،)تحت 5قم)34379.
373 P

 CENTRE INTERNATIONAL
 POUR LA SANTE ET

BEAUTE
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد

ذات 5أسمال قد5ه : 122.222 د5هم
املقر اال تماعي : طنجة، مجمع 

حساني سوق 1 5قم 21
السجل التجا5ي 5قم : 82727

فسخ الشركة
املسماة) للشركة  الشركاء) إن 
 CENTRE INTERNATIONAL
 POUR LA SANTE ET BEAUTE
مسؤولية) ذات  شركة  ش.ذ.م.م،)

ذات) وحيد،) لشريك  محدودة 
د5هما) (122.222 قد5ه) 5أسمال 
مجمع) بطنجة،) اال تماعي  ومقرها 
 حساني سوق)1)5قم)21)قر5وا بتا5يخ

 2)ديسمبر)2219)ما يلي):
سابقة) بصفة  الشركة  فسخ 
 CENTRE INTERNATIONAL(ألوانها
 POUR LA SANTE ET BEAUTE

ش.ذ.م.م.
تصفيتها) اعتبا5ا من هذا التا5يخ،)
ومكان) و34) (33 للمادتين) وفقا 

التصفية املقر اال تماعي للشركة.
والسيد) محمد  بوسراو  السيد 

أمزيان علي كمصفيان للشركة.
لدى) إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجا5ية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2222 فبراير) (18 يوم) بطنجة 

5قم اإليداع)232545.
مستخلص مطابق لألصل

املصفيان
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SOMECOTRAD
ش.ذ.م.م

طنجة، لوتسمون األمل، الطابق 
األ5�سي، 5قم 65

صندوق البريد 172
5أسمالها : 5.222.222 د5هم

السجل التجا5ي 5قم : 17395
تفويت الحصص اال تماعية

مؤ5خ) عرفي  سند  بمقت�سى 
2222)ومسجل بتا5يخ 7)يناير)  بتا5يخ)
25)فبراير)2222،)فوتت السيدة عابد)
ا5حيمو مجموع حصصه اال تماعية)
 1252 2522)حصة ا تماعية وذلك)
السيد) لصالح  ا تماعية  حصة 
أكروح و5د و1252)حصة ا تماعية)
لصالح السيد أكروح 5بيع،)الحصص)
عليها) يتوفر  كان  التي  اال تماعية 
داخل شركة ذات مسؤولية محدودة)
ش.ذ.م.م) (SOMECOTRAD املسماة)
ذات 5أسمال قد5ه)5.222.222)د5هم)
ومقرها اال تماعي بطنجة،)لوتسمون)
(،65 5قم) األ5�سي،) الطابق  األمل،)
املساهمون) (،172 البريد) صندوق 
اليوم من  اعتبا5  الشركة  أن   قر5وا 

7)يناير)2222.
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املوافقة على نقل ملكية أسهم.

الشركة) من  انسحاب  يعلن 

السيدة عابد ا5حيمو.
الجا5ي) اليوم  حتى  مستوفى 

القانون األسا�سي للشركة.
القانون) من  و7) (6 املواد) تعديل 

األسا�سي.

إن اإليداع القانوني تم إنجازه لدى)

التجا5ية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

وتحت) (2222 فبراير) (28 بطنجة يوم)
5قم اإليداع)232919.

مستخلص مطابق لألصل

التسيير
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 STE 3SN ASSET

MANAGEMENT
SARL

 N° 8 RUE(BENZERT(APPT(N°11

VN MEKNES

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

12)فبراير)2222)بمكنا2 تم تأسيس)

شركة ذات املسوؤلية املحدودة والتي)

تتميز بما يلي):

 STE 3SN (: التسمية اال تماعية)

.ASSET MANAGEMENT SARL

داو5ي) سمير،) وعراب  (: الشركاء)

سلوى،)وعراب نزا5،)وعراب سوا5.
زنقة) (8 5قم) (: اال تماعي) املقر 

بنز5ت الشقة)11)م.ج مكنا2.

داخل) سواء) (: الشركة) موضوع 

الخاص) لحسابها  خا5 ه  أو  املغرب 

أول لحساب الغير هو):

 Recouvrement( de( Créances

et Gestion de Portefeuilles
5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)

مقسمة إلى)1222)حصة بقيمة)122 

د5هم للحصة.

د5هم،) (72.222 سمير،) وعراب 

722)حصة.

د5هم،) (12.222 سلوى،) داو5ي 

122)حصة.

 122 د5هم،) (12.222 وعراب نزا5)

حصة.

وعراب سوا5)12.222)د5هم،)122 

حصة.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

التجا5ية بمكنا2 في)18)فبراير)2222.

السجل التجا5ي 5قم)49387.

376 P

GROUP ETIC
SARL AU

 LOTISSEMENT RIAD AHLAN

 N°302 ROUTE(DE(RABAT

TANGER

تحويل املقر اال تماعي للشركة
 GROUP ETIC قر5 مسير شركة)

التليدي) املفضل  السيد  (SARL AU
األول) مقرها  من  الشركة  تحويل 

89)شا5ع الحسن الثاني) الكائن برقم)

طنجة إلى املقر الجديد الكائن بتجزئة)
الرباط) طريق  (322 5قم) أهال  5ياض 

فبراير) (19 من) ابتداء) وذلك  طنجة 

2222)تا5يخ املحضر الذي يؤكد هذا)

التحويل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (3 بتا5يخ) بطنجة  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1818.
بمثابة مقتطف وبيان
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STE K-AIR PRODUCTS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنهاء عملية التصفية املسبقة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ) ( (- (1

بمدينة بركان بتا5يخ)12)فبراير)2222 

املسبقة) التصفية  عملية  إنهاء) تم 

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
مقرها) د5هم  (12.222 5أسمالها)
اال تماعي)28)زنقة و دة حي الداخلة)

بركان ذات الخصائص التالية):
قراءة تقرير مصفي الشركة حول)

عملية التصفية.

التصفية) حساب  د5اسة 

واملصادقة عليها.

إعفاء)مصفي الشركة من مهامه.

اإلعالن عن إنهاء)عملية التصفية)
والتشطي0 من السجل التجا5ي.

أ ل) من  الصالحيات  إعطاء)
القيام باإل راءات القانونية.

اإليداع القانوني والتسجيل):
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
لبركان) االبتدائية  املحكمة  ضبط 
5قم) تحت  (2222 فبراير) (21 بتا5يخ)

.95/2222
بمقت�سى مقتطف وبيان
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STE INABI EVENTS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات شريك وحيد
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ) ( (- (1
 2222 فبراير) (6 بمدينة بركان بتا5يخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
 STE INABI EVENTS (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
الهدف):)تهدف الشركة إلى):

اإلشها5.
العمليات) كل  عامة،) وبصفة 
الصناعية والتجا5ية واملالية التي لها)
عالقة بالهدف اال تماعي أعاله والتي)

من شأنها تطوير وتنمية الشركة.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تا5يخ تسجيلها بالسجل التجا5ي.
املقر اال تماعي):)شقة تقع بشا5ع)
املدينة) 5ياض  إقامة  لهبيل  البكاي 
 49 5قم) (3 الطابق األول الشقة 5قم)

بركان.
محدد) (: اال تماعي) الرأسمال 
إلى) د5هم مقسم  (122.222 مبلغ) في 
د5هم) (122 فئة) من  حصة  (1222

للحصة الواحدة.
السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.

وملدة) الشركة  ستسير  (: التسيير)

غير محدودة من طرف):

مغربي) إسماعيل،) القاسمي  أبو 

الجنسية مزداد يوم)17)ما25)1994 

للبطاقة) ببركان حامل  مقيم  بركان،)

.FA 165471(الوطنية 5قم

اإليداع القانوني والتسجيل):

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

لبركان) االبتدائية  املحكمة  ضبط 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (21 بتا5يخ)

.97/2222
بمقت�سى مقتطف وبيان
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STE ETINBER - LEMBARKI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ) ( (- (1

 2222 فبراير) (8 بمدينة بركان بتا5يخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

 STE( ETINBER( - (: التسمية)

.LEMBARKI SARL AU

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف):)تهدف الشركة إلى):

مكت0 الد5اسات التقنية.

العمليات) كل  عامة،) وبصفة 

الصناعية والتجا5ية واملالية التي لها)

عالقة بالهدف اال تماعي أعاله والتي)

من شأنها تطوير وتنمية الشركة.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تا5يخ تسجيلها بالسجل التجا5ي.

املقر اال تماعي):)شقة تقع بشا5ع)

املدينة) 5ياض  إقامة  لهبيل  البكاي 
5قم) (22 الشقة 5قم) الثالث  الطابق 

49)بركان.

محدد) (: اال تماعي) الرأسمال 

إلى) د5هم مقسم  (122.222 مبلغ) في 

د5هم) (122 فئة) من  حصة  (1222

للحصة الواحدة.
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)السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.

وملدة) الشركة  ستسير  (: التسيير)

غير محدودة من طرف):

السيد ملبا5كي عبد الصمد،)مغربي)

الجنسية مزداد يوم)18)فبراير)1969 

للبطاقة) ببركان حامل  مقيم  بركان،)

.FA 26228(الوطنية 5قم

اإليداع القانوني والتسجيل):

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

لبركان) االبتدائية  املحكمة  ضبط 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (21 بتا5يخ)

.96/2222
بمقت�سى مقتطف وبيان
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STE  S.N.F.L
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنهاء عملية التصفية املسبقة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ) ( (- (1

بمدينة بركان بتا5يخ)22)فبراير)2222 

املسبقة) التصفية  عملية  إنهاء) تم 

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

مقرها) د5هم  (122.222 5أسمالها)

اال تماعي)28)زنقة و دة حي الداخلة)

بركان ذات الخصائص التالية):
قراءة تقرير مصفي الشركة حول)

عملية التصفية.

التصفية) حساب  د5اسة 

واملصادقة عليها.

إعفاء)مصفي الشركة من مهامه.

اإلعالن عن إنهاء)عملية التصفية)

والتشطي0 من السجل التجا5ي.

أ ل) من  الصالحيات  إعطاء)

القيام باإل راءات القانونية.

اإليداع القانوني والتسجيل):

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

لبركان) االبتدائية  املحكمة  ضبط 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (25 بتا5يخ)

.122/2222
بمقت�سى مقتطف وبيان
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STE  EAST CLEAN
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ) ( (- (1

بمدينة بركان بتا5يخ)22)فبراير)2222 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

 STE  EAST CLEAN (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف):)تهدف الشركة إلى):

تنظيف وتطهير وغسل السيا5ات.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تا5يخ تسجيلها بالسجل التجا5ي.

املقر اال تماعي):)شقة تقع بشا5ع)

املدينة) 5ياض  إقامة  لهبيل  البكاي 

 49 5قم) (3 الطابق األول الشقة 5قم)

بركان.

محدد) (: اال تماعي) الرأسمال 

إلى) د5هم مقسم  (122.222 مبلغ) في 

د5هم) (122 فئة) من  حصة  (1222

للحصة الواحدة.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.

وملدة) الشركة  ستسير  (: التسيير)

غير محدودة من طرف):

الجنسية) مغربي  قاسمي،) هربال 

1975،)مقيم) 12)ديسمبر) مزداد يوم)

حامل) بركان،) فزوان  فزوان،) بدوا5 

.FJ 5848(للبطاقة الوطنية 5قم

اإليداع القانوني والتسجيل):

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

لبركان) االبتدائية  املحكمة  ضبط 

5قم) تحت  (2222 ما25) (3 بتا5يخ)

.119/2222
بمقت�سى مقتطف وبيان
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 STE COMPLEXE
BOUFADYSSE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنهاء عملية التصفية املسبقة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ) ( (- (1
بمدينة بركان بتا5يخ)17)فبراير)2222 
املسبقة) التصفية  عملية  إنهاء) تم 
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
مقرها) د5هم  (122.222 5أسمالها)
اال تماعي زنقة قا�سي عياض 5قم)14 
ذات الخصائص) ( حي الليمون بركان)

التالية):
قراءة تقرير مصفي الشركة حول)

عملية التصفية.
التصفية) حساب  د5اسة 

واملصادقة عليه.
إعفاء)مصفي الشركة من مهامه.

اإلعالن عن إنهاء)عملية التصفية)
والتشطي0 من السجل التجا5ي.

أ ل) من  الصالحيات  إعطاء)
القيام باإل راءات القانونية.

اإليداع القانوني والتسجيل):
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
لبركان) االبتدائية  املحكمة  ضبط 
5قم) تحت  (2222 فبراير) (21 بتا5يخ)

.98/2222
بمقت�سى مقتطف وبيان

383 P

ائتمانية البغيل

محاس0 معتمد

عضو بجمعية ائتمانيات الشمال

افينو5

أشغال املحاسبة

تأسيس الشركات

التوكيل العقا5ي

9،)شا5ع فا2،)الطابق األول،)5قم)1،)طنجة

الهاتف والفاكس):)2539932167

املحمول):)26.61.17.29.82/26.61.16.65.59

fiduciairebghiel@(:(العنوان االلكتروني

gmail.com

 STE AL ISTITMAR EL
MOUBARAQ

SARL
2.ت. 5قم 39.173

تعديل القانون األسا�سي
الجمعية) محضر  بمقت�سى 
الشركة) لشركاء) العادية  غير  العامة 
 STE AL ISTITMAR املسماة)
ذات شركة  ( (EL( MOUBARAQ

5أسمالها) يبلغ  محدودة،) مسؤولية   

مقرها) والكائن  د5هم  (2.782.222

اال تماعي بمنطقة الصناعية طريق)

تطوان د5ب)2)قطعة 5قم)74،)طنجة)

في)27)نوفمبر)2219)تقر5):

حصة) (9732 ب) التبرع  موافقة 

ا تماعية بقيمة)122)د5هم للواحدة)

اال تماعي) 5أسمالها  مجموع  تشكل 

أحمد) السيد  حيازة  في  املنقول 

حموتي لفائدة زو ته السيدة حبيبة)

الو5يا�سي.

مالئمة القانون األسا�سي للشركة.

إنجازه) تم  قد  القانوني  اإليداع 

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

ديسمبر) (32 التجا5ية بطنجة بتا5يخ)

2219)تحت 5قم)229126.
مستخرج مطابق لألصل

البغيل محمد كمال

384 P

STE ENVITA MAROC
إنفيتا مروك

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

5أسمالها : 9.222 أو5و

املقر اال تماعي : منطقة الحرة 

طنجة أوطوموتيف سيتي، تجزئة 

5قم 275، بلدية وامعة، عمالة 

فحص أنجرة

السجل التجا5ي : 99.823

تأسيس
 5 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ 

بطنجة تم تأسيس) (2219 أغسطس)

والتي) املسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل الخصائص التالية):

مروك) إنفيتا  شركة  (: التسمية)

بشريك وحيد.

الهدف):

تهدف الشركة أساسا،)لحسابها أو)

باملغرب كما بالخا5ج) لحساب الغير،)

إلى):

هندسة وتصنيع وصيانة األفران)

الصناعية وأنظمة التدفئة.



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2222

لفرن) والتصنيع  الهندسة 

السبائك) وصهر  الحرا5ية،) املعالجة 

غير املعدنية،)وخط مطحنة الد5فلة)

على البا5د للصل0،)واملرافق البيئية،)

في) والتجا5ة  النفايات،) ومحا5ق 

املنشآت املعدنية والبيئية.

العمليات) كل  العموم  وعلى 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجا5ية 

العقا5ية أو املالية املنقولة التي يمكن)

غير) أو  مباشرة  لها عالقة  تكون  أن 

مباشرة باألهداف املذكو5ة أعاله أو)

هدف ذو العالقة أو يمكنه أن فيد)

تطو5 الشركة بأي شكل كيفما كان.

الحرة) منطقة  (: اال تماعي) املقر 

تجزئة) سيتي،) أوطوموتيف  طنجة 
عمالة) بلدية وامعة،) (،275 5قم)

فحص أنجرة.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 

9.222)أو5و مقسمة) الشركة في مبلغ)

إلى)922)سهم بقيمة)12)أو5و للحصة)

الواحدة مكتتبة كليا ومحر5ة إ ماال)

ومخصصة للشريك الوحيد):

شركة كي تك كو):)922)حصة.

مجموع الحصص):)922)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ5باح)

للشريك) يخصص  والباقي  القانوني 

الوحيد.

اإلدا5ة):

5يو،) يول  تاي  السيد  تعيين  تم 

 3-40 في) املقيم  الشركات،) مدير 

هانيانغ أيت دونغتشون دونغ يونسو)

كو5يا) إنشيون،) مهو5ية  غو،)

والسيد  اي مين يو،)مدير الشركات)

 1 هيونداي) (824 (،128 في) املقيم 

با5ك أبا5ت،)هيدو رو)6)بيونجيل)7،)

يونسو غو،)إنشيون،) مهو5ية كو5يا)

تنتهي) ملدة  وذلك  للشركة  مسيرون 

بقرا5ات شريك وحيد الذي سيبث في)

حسابات السنة املالية التي ستنقفل)

عند)31)ديسمبر)2224.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2219 سبتمبر) (4 بتا5يخ)

.225.866
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

385 P

STE ATG MAROC
أتيجي مروك

شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

5أسمالها : 24.222 أو5و
املقر اال تماعي : منطقة التصدير 
الحرة، تجزئة 5قم 79 2 - 1/79 
2، 12، هنغا5 79 2 3، طنجة

السجل التجا5ي : 76.855
استقالة مسير

تأكيد على صالحية التسيير
الشريك) قرا5ات  بمو 0  ( (- (1
 2219 يوليو) (2 في) املؤ5خة  الوحيد 

للشركة املذكو5ة أعاله تقر5 ما يلي):
السيد) استقالة  وقبول  معرفة 

5وبرتو أنجلليتي.
تأكيد على أن الشركة ميسرة من)

قبل السيد اليساند5و ماكري.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2219 يوليو) (8 بتا5يخ)

.224.847
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

386 P

 STE TI AUTOMOTIVE
THERMAL MAROCCO

تي أي أوطوموتيف طيرمال مو5وكو
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
5أسمالها : 8.522.222 أو5و

املقر اال تماعي : منطقة الحرة 
طنجة، أوطوموتيف سيتي، تجزئة 
5قم 111، بلدية  وامعة، عمالة 

فحص أنجرة
السجل التجا5ي : 92.225

إعفاء مسير
تعيين مسير

توقيع ا تماعي
الشريك) قرا5ات  بمو 0  ( (- (1
 2219 يوليو) (17 الوحيد املؤ5خة في)

للشركة املذكو5ة أعاله تقر5 ما يلي):

إعفاء)السيد لويس إنريك ألفا5ادو)

شيوا من وظائفه.

برسيدو) أوسكا5  السيد  تعيين 

/2 شركات  متصرف  سالس،)

برشلونة) (28217  4-2  79 كالطرافا)

ملدة) وذلك  للشركة  مسير  إسبانيا،)

تنتهي بقرا5ات الشريك الوحيد الذي)

سيبث في حسابات السنة املالية التي)

ستنقفل عند)31)ديسمبر)2222..

تأكيد صالحيات التوقيع التي تلزم)

الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

تحت 5قم) (2219 أغسطس) (2 بتا5يخ)

.225.389
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

387 P

 STE ELASTOMER

SOLUTIONS  MAROC
ايالستومير سوليسيون ما5وك

شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 989.922 أو5و

املقر اال تماعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة 5قم 64، بقعة 5قم 3، 

طنجة - املغرب

السجل التجا5ي : 56.225

إعفاء مسير
تعيين مسير

تأكيد على صالحية التسيير
توقيع ا تماعي

الجمع) محضر  بمو 0  ( (- (1

ماي) (32 العام االستثنائي املؤ5خ في)

املسماة)) الشركة  شركاء) قر5  (2219

ما5وك) سوليسيون  ايالستومير 

ش.م.م ما يلي):

باوال) السيدة  املسيرة  إعفاء)

باتشيكو 5يبيرو من وظائفها.

تعيين السيد خو5خي غيليرمي دي)

شركات،) متصرف  با5ييرو2  أمليدا 

مانويل) مونسينهو5  5وا  الساكن 

أوبو5تو) (482-415021 ما5ينهو،)

وتعيين) للشركة  مسير  )البرتغال)،)

كا5يو) دومينجويز  فيديريكو  السيد 

سانت) الساكن  شركات،) متصرف 

سانت فيسينس) (45 أنتوني سنترال)

)إسبانيا)،) برشلونة) هو5تس  ديلز 

مسير للشركة وذلك ملدة ثالث سنوات)

الذي) العادي  العام  بالجمع  تنتهي 

سيبث في حسابات السنة املالية التي)

ستنقفل عند)31)ديسمبر)2221.

الشركة مسيرة من قبل) على أن 

خو5خي) السيد  (: مسيرين) ثالثة 

غيليرمي دي أمليدا با5ييرو2،)السيد)

والسيد) كا5يو  دومينجويز  فيديريكو 

فيلي0 سوا5يس فيرو تافا5يس بينا,

على أن الشركة ملزمة بالتوقيعين)

املشتركين الثنين من املسيرين املشا5)

إليهم أعاله.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2219 يوليو) (8 بتا5يخ)

.224.846
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

388 P

STE  SIGIT KENITRA
سيجيت كينيترا

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

5أسمالها : 9.222.222 أو5و

املقر اال تماعي : أطالنتيك فري 

زون، الطريق الوطنية 5قم 4، 

مقاطعة عامر السفلية، تجزئة إي 

1.222 إي 1.223ـ إي 1.224، إي 

1.225 القنيطرة -  املغرب

السجل التجا5ي : 47.723

تصفية الشركة
الشريك) قرا5ات  بمو 0  ( (- (1

 2219 فبراير) (14 في) املؤ5خ  الوحيد 

كينيترا) سيجيت  املسماة  للشركة 

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد)،)تقر5 ما يلي):

املصادقة على تقرير املصفي.
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السلبي) الرصيد  تعويض 

عن) د5هم  (1.805,53 للتصفية)

لشركاء. الجا5ي  الحساب   طريق 

إعالن الختم النهائي ألعمال التصفية)

وإبراء)ذمة مصفي الشركة من تسيير)

وإنهاء) عليه  أشرف  الذي  التصفية 

التوكيل املقدم له.

من) النهائي  بالتشطي0  املطالبة 

السجل التجا5ي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

الضبط املحكمة االبتدائية بقنيطرة)

5قم) تحت  (2219 يونيو) (22 بتا5يخ)

.68.242
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي

389 P

 STE  INDORE

INTERNATIONAL
إندو5 إنترناشونال

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

5أسمالها : 4.522.222 د5هم قابل 

للتحويل

املقر اال تماعي : منطقة الحرة 

طنجة أوطوموتيف سيتي،تجزئة 

5قم 189، وحدة 6، بلدية  وامعة، 

عمالة فحص أنجرة

السجل التجا5ي : 82.399

االستمرا5 في نشاط الشركة
الشريك) قرا5ات  بمو 0  ( (- (1

يوليو) (16 بتا5يخ) املؤ5خة  الوحيد 

إندو5) املسماة  للشركة  (2219

محدودة) شركة  إنترناشونال 

املسؤولية بشريك وحيد)،)تقر5 عدم)

النشاط) في  واالستمرا5  الشركة  حل 

أ5باع) ثالث  من  أكثر  خسا5ة  5غم 

5أسمال الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

الضبط باملحكمة التجا5ية بطنجة.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

390 P

STE CASTOOL 90
كستول 92

شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

5أسمالها : 922.222 أو5و
املقر اال تماعي : أطالنتيك فري 
زون، الطريق الوطنية 5قم 4، 

مقاطعة عامر السفلية، تجزئة إي 
1.129 إي 1.132 إي 1.142، إي 

1.141 القنيطرة -  املغرب
السجل التجا5ي : 53.991

تأسيس
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس) (،2219 أغسطس) (28 في)
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 
وحيد والتي تحمل الخصائص التالية):
ش.م.م.) (92 كستول) (: التسمية)

بشريك وحيد.
الهدف):

تهدف الشركة أساسا،)لحسابها أو)
باملغرب كما بالخا5ج) لحساب الغير،)

إلى):
ومكابس) النفخ  آالت  تصنيع 
لقطاع السيا5ات وغيرها من) البثق،)

الصناعات.
ممتلكات) أي  تأ ير  أو  اقتناء)
أي) وإبرام  منقولة  غير  أو  منقولة 
معاملة من شأنها أن تسمح بتحقيق)

هدف الشركة.
تصدير،)تمثيل،)شحن،)سمسرة،)
نيابة) ترويج،) بيع،) شراء،) عبو5،)
املواد،) لجميع  الغير،) نيابة عن  عن 
املنتجات،)املواد،)املواد الخام،)السلع)

املصنعة أو شبه املصنعة.
فري) أطالنتيك  (: اال تماعي) املقر 
(،4 5قم) الوطنية  الطريق  زون،)
إي) تجزئة  السفلية،) عامر  مقاطعة 
إي) (،1.142 إي) (1.132 إي) (1.129

1.141)القنيطرة)-))املغرب.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
أو5و) (922.222 مبلغ) في  الشركة 
مقسمة إلى)92.222)حصة ا تماعية)
الواحدة) للحصة  أو5و  (12 بقيمة)
إ ماال) ومحر5ة  كليا  مكتتبة 

ومخصصة للشريك الوحيد):
مليتد) تكنولو يس  إكسو  شركة 

ش.م):)92.222)حصة.

 92.222 (: الحصص) مجموع 

حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

أكتوبر))إلى)32)سبتمبر.

االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ5باح)

للشريك) يخصص  والباقي  القانوني 

الوحيد.

اإلدا5ة):

مايكل) دا5ين  السيد  تعيين  تم 

با5كوي،) هواتا  (،32 الساكن) كيرك،)

 2 (2 (3 ج) (5 ل) أوطريو  مسيسواكا 

ماثيو) والسيد  للشركة  مسير  كندا،)

بلو كرا2) الساكن  بوسنو،)  يمس 

 6 ج) (4 ل) أونطريو  أو5و5ا  د5ايف،)

كندا والسيد سريلينغام سو ير) و4)

بصفة) للشركة  مسيرون  ثالينغام 

بالجمع) تنتهي  ملدة  وذلك  منفصلة 

في) سيبث  الذي  العادي  العام 

حسابات السنة املالية التي ستنقفل)

عند)32)سبتمبر)2223.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط املحكمة االبتدائية بقنيطرة)

5قم) تحت  (2222 يناير) (15 بتا5يخ)

.227
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

391 P

STE  MANSART
منسا5ت

شركة مساهمة
5أسمالها : 1.222.222 د5هم

املقر اال تماعي : األلومنيون دي 

مروك، املنطقة الصناعية، طريق 

تطوان،  طنجة 

السجل التجا5ي : 15.573

تغيير تا5يخ السنة املالية
تحويل الصفة القانونية لشركة
إلى شركة محدودة املسؤولية
تعديل مواز للنظام األسا�سي

1)-))بمو 0 محضر الجمع العام)

االستثنائي املؤ5خ في)9)ديسمبر)2219 

املسماة) الشركة  في  املساهمون  قر5 

منسا5ت شركة مساهمة ما يلي):

من املالية  السنة   تحديد 

من) ديسمبر  (21 إلى) ديسمبر  (22  

إلى يناير  فاتح  من  بدال  التالي   العام 

 31)ديسمبر ويكون اإلغالق التالي هو)

21)ديسمبر)2219.

تحويل ما يسمى بشركة منسا5ت)

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لها)

نفس الغرض ونفس 5أ2 املال ونفس)

ونفس) الرئي�سي  املركز  ونفس  املدة 

االسم دون إنشاء)كائن معنوي  ديد.

تعيين كمسير للشركة وفقا للمادة)

من النظام األسا�سي وذلك ملدة) (14

الذي) العادي  العام  بالجمع  تنتهي 

املالية) السنة  حسابات  في  سيبث 

التي ستنقفل عند)21)ديسمبر)2221 

العلمي،) الواحد  السيد سيدي عبد 

طريق) في  املقيم  الشركات  مدير 

فيال) املصمودي  سيدي  المونتاني 

 الوبي طنجة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

تحت 5قم) (2219 ديسمبر) (26 بتا5يخ)

.229.229
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

392 P

STE  KAZAK
كزاك

شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 252.222 د5هم

املقر اال تماعي : إقامة األوكالبتو2، 

طريق بوبانا طنجة

السجل التجا5ي : 58.225

تمديد هدف الشركة
 تعديل مواز للنظام األسا�سي

1)-))بمو 0 محضر الجمع العام)

املسماة) الشركة  لشركاء) االستثنائي 

سبتمبر) (2 في) املؤ5خ  كزاك ش.م.م.)

2219)قر5 شركاء)الشركة ما يلي):

بأنشطة) الشركة  هدف  توسيع 

 ديدة.

من) (3 للمادة) املوازي  تعديل 

النظام األسا�سي.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2219 أكتوبر) (8 بتا5يخ)

.226.715
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

393 P

STE  PROCUMAR
بروكما5

شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 32.222.222 د5هم

املقر اال تماعي : املنطقة الصناعية، 
طريق الرباط، العرائش
السجل التجا5ي : 327

تفويت الحصص اال تماعية
تغيير الصفة القانونية

تعديل املوازي النظام األسا�سي
إعادة صياغة النظام األسا�سي
التأكيد على صالحية التسيير

)بمو 0 عقد عرفي مؤ5خ في) (- (1
26)يونيو)2219)بطنجة):

ألكساند5) ما5كو2  السيد  قام 
 222 بتفويت) 5يكر  إ5نست  كو5ت 
حصة ا تماعية لصالح شركة 5كيبير)

هولدينغ ش.م.
العام) الجمع  محضر  بمو 0 
االستثنائي املؤ5خ في)26)يونيو)2219 

للشركة املذكو5ة أعاله تقر5 ما يلي):
الحصص) تفويت  وقبول  معرفة 

اال تماعية املشا5 إليه أعاله.
و7  (6 للمادتين) املوازي  التعديل 

من النظام األسا�سي.
من) القانونية  الصفة  تغيير 
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.
إعادة صياغة النظام األسا�سي.

تأكيد على أن الشركة مسيرة من)
قبل السيد مايكل 5يتشا5د ماتس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (3
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
للعرائش بتا5يخ)24)يوليو)2219)تحت)

5قم)622/2219.
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

394 P

 STE MARCOTRAN
MAGHREB

ما5كوتران املغرب
شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 832.222 د5هم

املقر اال تماعي : ساحة موزا5ت، 
شا5ع عبد هللا بن ياسين، إقامة 

أمل، الطابق الثاني، طنجة 5قم 36
السجل التجا5ي : 122.463

تأسيس
1)-))بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في)
12)ديسمبر)2219)بطنجة تم تأسيس)
والتي) املسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل))الخصائص التالية):
ما5كوتران) شركة  (: التسمية)

املغرب ش.م.م.
أساسا،) الشركة  تهدف  (: الهدف)
باملغرب) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخا5ج إلى):
أنشطة وكيل الشحن.

البر) طريق  عن  البضائع  نقل 
والبحر والجو.

وتخزين  ميع) وتفريغ  تحميل 
أنواع البضائع.

نشاط وكيل الشحن.
واإل5سال) والودائع  االستقبال 
والبيع واالستيراد) والتسليم والشراء)
والتصدير وشحن  ميع أنواع السلع)

والبضائع.
توفير الخدمات للتجا5ة والصناعة)
والبنوك والنقل البري للبضائع وتأ ير)

السيا5ات مع أو بدون سابق.
استيراد وتصدير.

:)ساحة موزا5ت،) املقر اال تماعي)
شا5ع عبد هللا بن ياسين،)إقامة أمل،)

الطابق الثاني،)طنجة 5قم)36.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
د5هم) (832.222 مبلغ) في  الشركة 
مقسمة إلى)8322)حصة بقيمة)122 
الواحدة مكتتبة كليا) د5هم للحصة 
ومحر5ة إ ماال ومخصصة للشركاء)

بما يتناس0 مع مساهماتهم كالتالي):

(: شركة ما5كو دي بيد5وال مالك)
6.642)حصة.

فقيه) بن  يوسف  محمد  السيد 
مالك):)1.662)حصة.

مجموع الحصص):)8.322)حصة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.
االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ5باح)
بين) الباقي  تقسيم  ويمكن  القانوني 

الشركاء.
السيد  مال) تعيين  تم  (: اإلدا5ة)
املقيم) الشركات  مدير  الوهابي،)
تجزئة فلو5نسيا،)2)شا5ع العراق 5قم)
مدير) لوفي  فؤاد  والسيد  طنجة  (،1
العهد،) ولي  شا5ع  املقيم  الشركات 
للشركة) مسيرون  طنجة  (19 5قم)
تنتهي) ملدة  وذلك  مفصلة  بصفة 
بالجمع العام العادي الذي سيبث في)
حسابات السنة املالية التي ستنقفل)

عند)31)ديسمبر)2221.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
تحت 5قم) (2219 ديسمبر) (18 بتا5يخ)

.228.769
بمقت�سى مقتطف وبيان

اإلدا5ة

395 P

 STE AIMAN
DEVELOPPEMENT

أيمن دفلوبمنت
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : طنجة باليا، ها ر 
18، الطابق الساد2، 5قم 9، 

طنجة السجل التجا5ي : 122.637
تأسيس

1)-))بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في)
16)ديسمبر)2219)بطنجة تم تأسيس)
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 
الخصائص) ( تحمل) والتي  وحيد 

التالية):
التسمية):)شركة أيمن دفلوبمنت)

ش.م.م.)بشريك وحيد.

أساسا،) الشركة  تهدف  (: الهدف)
باملغرب) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخا5ج إلى):
اإلنعاش العقا5ي.

واستئجا5  ميع) وتشغيل  اقتناء)
وغير) املنقولة  والحقوق  السلع 

املنقولة.
تطوير  ميع األ5ا�سي واملباني،)وال)
سيما عن طريق البناء)نيابة عنها أو في)
ملكية مشتركة لإلنشاءات الجديدة)
األعمال) و ميع  الو هات  لجميع 

و ميع املسؤوليات وغيرها.
الترويج العقا5ي بجميع أشكاله،)
أو تقسيمه،)أو تجزئته،)أو استئجا5ه،)
إصالح) أو  تحويله  أو  استئجا5ه،) أو 
كليا) البيع  إعادة  أو   ميع األ5ا�سي،)
أو  زئيا،)أو معداتهم من أ ل البناء)

اإلنشاءات.
اال تماعية،) األصول  إدا5ة 
والتخلص من  ميع املباني أو  زء)
أو) التغيير  أو  البيع  طريق  عن  منها 

املساهمة في املجتمع.
باليا،  طنجة   : اال تماعي) املقر 
ها ر 18، الطابق الساد2، 5قم 9، 

طنجة.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
د5هم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 
مقسمة إلى)1222)حصة بقيمة)122 
الواحدة مكتتبة كليا) د5هم للحصة 
ومحر5ة إ ماال ومخصصة للشريك)

الوحيد):
 1222 (: بولعيش) محمد  السيد 

حصة.
مجموع الحصص):)1.222)حصة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.
االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ5باح)
للشريك) يخصص  والباقي  القانوني 

الوحيد.
تم تعيين السيد محمد) (: اإلدا5ة)
املقيم) الشركات  مدير  بولعيش،)
صغير) قصر  صغير،) قصر  مركز  في 
فحص أنجرة مسير للشركة ملدة غير)

محدودة.



2223 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجا5ية  املحكمة  الضبط 
تحت 5قم) (2219 ديسمبر) (24 بتا5يخ)

.228.953
بمقت�سى مقتطف وبيان

اإلدا5ة

396 P

 STE EFFELCORP HOLDING
OFFSHORE

افليكو5 هولدينغ أفشو5
شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 12.222 أو5و

املقر اال تماعي : 5، شا5ع يوسف 
بن تاشفين، الطابق الثاني 5قم 3، 

طنجة
 السجل التجا5ي : 96.691

التصديق على تفويت الحصص 
اال تماعية

خروج شريكين من الشركة
إدماج شريك  ديد في الشركة

تغيير الصفة القانونية
قبول استقالة اثنين من املسيرين 

للشركة
تعيين مسير  ديد

1)-))بمو 0 محضر الجمع العام)
ديسمبر) (12 في) املؤ5خ  االستثنائي 
املسماة) الشركة  شركاء) قر5  (2219
ش.م.م) أفشو5  هولدينغ  افيلكو5 

بشريك وحيد ما يلي):
حصة) (522 نقل) على  التصديق 
من السيد بنديكت  اكوبير لصالح)

السيد باولو  الون.
سهم) (522 نقل) على  التصديق 
من السيدة ما5ي كلير يانيك  اكوبير)

لصالح السيد باولو  الون.
من) شريكين  مغاد5ة  مالحظة 
يانيك) كلير  ما5ي  السيد  (: الشركة)
 اكوبير والسيد بنديكت بيتر بنيامين)

 اكوبر.
في) شريك  ديد  إدماج  مالحظة 

الشركة فهو السيد باولو  الون.
من) القانونية  الصفة  تغيير 
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

قبول استقالة السيد ما5ي كلير)
بنديكت) والسيد  يانيك  اكوبر 
مناصبهم) من  بنيامين  اكوبر  بيتر 
كمسرين للشركة ومنحهم إبراء)ذمة)

عام وغير مؤهلين لفترة إدا5تهم.
تعيين السيد باولو  الون كمسير)
غير) لفترة  للشركة  وحيد  ديد 

محدودة.
التعديل املوازي للنظام األسا�سي.

املال) 5أ2  توزيع  فإن  وبالتالي 
سيكون على النحو التالي):

السيد باولو  الون):)1222)حصة.
مجموع الحصص):)1222حصة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
تحت 5قم) (2219 ديسمبر) (26 بتا5يخ)

.229.228
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

397 P

 STE LA COMPAGNIE DU
VENT

SUCCURSALE
الكومباني ديفون

فرع
املقر اال تماعي : 7،  زنقة مكسيك 

طنجة
السجل التجا5ي : 22.433

تصفية الفرع
بمو 0 قرا5ات املدير العام) ( (- (1
للشركة إنجي  رين فرنسا))املؤ5خ في)

18)ديسمبر)2219)تقر5 ما يلي):
معرفة كون الفرع قد أوقف  ميع)
املسبقة) التصفية  وقر5  أنشطته 
ودية) بطريقة  بحله  والقيام  للفرع 
نوفمبر) (32 تا5يخ) من  ابتداء) وذلك 

.2219
وتبرئة) الفرع  مدير  مهمة  إنهاء)

ذمته.
ألغراض) الصالحيات  تفويض 
كلود) السيد  ان  إلى  التصفية 
شا5ع) (،215 مقيم) بيرديجيس 
الثاني،) تريديه  لو  مو25  صموئيل 

34222)مونبليي فرنسا.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
تحت 5قم) (2219 ديسمبر) (32 بتا5يخ)

.229.111
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي

398 P

STE PCI MED
بيسني ميد

شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : 25، شا5ع يوسف 
بن تاشفين، مبنى ابن بطوطة، 

 ، B3.21 الطابق الثالث، محل 5قم
طنجة

 السجل التجا5ي : 121.471
تأسيس

في مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 23)أكتوبر)2219)بطنجة تم تأسيس)
والتي) املسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل الخصائص التالية):
ميد  بيسئي  شركة  (: التسمية)

ش.م.م.
الهدف):

تهدف الشركة أساسا،)لحسابها أو)
باملغرب كما بالخا5ج) لحساب الغير،)

إلى):
منتجات) وبيع  وتحرير  إنشاء)
وشبه) والبرمجيات،) الكمبيوتر 
الكمبيوتر واإللكترونية وكذلك  ميع)
املواد االستهالكية املفيدة الستخدام)

املنتجات املباعة.
املشو5ة التشغيلية واالستراتيجية)

للشركات.
توفير املوظفين املؤهلين.

التد5ي0 املنهي.
املقر اال تماعي):))25)شا5ع يوسف)
بن تاشفين مبنى ابن بطوطة الطابق)

الثالث محل 5قم)B3.21)طنجة.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
د5هم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 
مقسمة إلى)1222)حصة بقيمة)122 
الواحدة مكتتبة كليا) د5هم للحصة 
ومحر5ة إ ماال ومخصصة للشركاء)

بما يتناس0 مع مساهمتهم كالتالي):

شركة بروكونسلتون أنفو5 ماتيك)
مالك):)952)حصة.

 52 (: مالك) خليل  سعيد  السيد 
حصة.

مجموع الحصص):)1.222)حصة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.
االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ5باح)
للشريك) يخصص  والباقي  القانوني 

الوحيد.
اإلدا5ة):

أوبض،) هيرفي  السيد  تعيين  تم 
3،)إمبا�سي) مدير الشركات،)املقيم في)
بالبفيل) (57252 الكو5في،) دي 
)فرنسا))مسير للشركة وذلك ملدة غير)

محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2219 نوفمبر) (7 بتا5يخ)

.227.592
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

399 P

STE MARCOTRAN MAROC
ما5كوتران مروك

شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 1.222.222 د5هم

املقر اال تماعي :  ساحة موزا5ت، 
شا5ع عبد هللا بن ياسين، إقامة 

أمل، الطابق الثاني، طنجة 5قم 36
  السجل التجا5ي : 43.533

زيادة 5اسمال الشركة
تعديل موازي للنظام األسا�سي
إعادة صياغة النظام األسا�سي

1)-))بمو 0 محضر الجمع العام)
ديسمبر) (12 في) املؤ5خ  االستثنائي 
املسماة) الشركة  شركاء) قر5  (2219

ما5كوتران مروك ش.م.م ما يلي):
زيادة 5أ2 املال بمبلغ)1.222.222 
د5هم) (2.222.222 إلى) ليصل  د5هم 
من خالل إنشاء)2222)حصة  ديدة)

من)522)د5هم لكل منها.
من) و7) (6 التعديل املوازي للمادة)

النظام األسا�سي.



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2220

إعادة صياغة النظام األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

تحت 5قم) (2219 ديسمبر) (13 بتا5يخ)

.228.611
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

400 P

STE  SADET MED
شركة مساهمة

5أسمالها : 22.222.222 د5هم

املقر اال تماعي :  أ5ض تمسنان، 

بلدية الزينات، دوا5 سبت زينات،  

طنجة

 السجل التجا5ي : 92.827
زيادة 5أسمال الشركة

تعديل موازي للنظام األسا�سي
1)-))بمو 0 محضر الجمع العام)

سبتمبر) فاتح  في  املؤ5خ  االستثنائي 

الشركة) في  املساهمون  قر5  (2219

شركة) ميد  ساديست  املسماة 

مساهمة ما يلي):

الشركة) 5أسمال  في  الزيادة 

5فع) مما  د5هم  (32.222.222 بمبلغ)

د5هم) (22.222.222 من) الرأسمال 

عبر) وذلك  د5هم  (52.222.222 إلى)

من) سهم  ديد  (322.222 إحداث)

فئة)122)د5هم للسهم الواحد.

من) (6 للمادة) املوازي  التعديل 

التحقيق) بشرط  األسا�سي  النظام 

النهائي للزيادة في الرأسمال.

كل) اإلدا5ة  ملجلس  التفويض 

لجميع) الضرو5ية  الصالحيات 

وتسلم) الجديدة  األسهم  اكتتابات 

من) والتأكد  املستحقة  اإليداعات 

التحقيق النهائي للزيادة في الرأسمال)

املتعلقة) املواد  تعديل  وبالتالي  نقدا 

بذلك من النظام األسا�سي.

2)-))بمو 0 محضر مجلس اإلدا5ة)

أعضاء) قام  (2219 يوليو) (3 بتا5يخ)

مجلس إدا5ة الشركة املذكو5ة ب):

االكتتاب) تصريح  على  املصادقة 

واألداء.

اإل مالي) االكتتاب  من  التأكد 

 122 بقيمة) سهم  ديد  (322.222

د5هم للسهم الواحد التي تم إصدا5ها)

مقابل زيادة الرأسمال والتحرير الكلي)

مصرحا) املكتتبة  األسهم  الكتتاب 

في) للزيادة  النهائي  التحقيق  بذلك 

تسبيقات) إدماج  عبر  الرأسمال 

الحسابات الجا5ية للشركاء.

الشرط) بتحقق  علما  اإلحاطة 

في) للزيادة  النهائي  بالتحقيق  املتعلق 

بتعديالت) علما  واإلحاطة  الرأسمال 

النظام األسا�سي الالحقة املقر5ة من)

طرف الجمع العام االستثنائي املؤ5خ)

في فاتح سبتمبر)2218.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (3

بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

تحت 5قم) (2219 ديسمبر) (26 بتا5يخ)

.229.227
بمثابة مقتطف وبيان

مجلس اإلدا5ة

401 P

 INTERNATIONAL

 ONCOLOGICAL GLOBAL

SERVICES
إنترناسينال اونكلو كال غلوبال 

سيرفيس

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : تجزئة 12، 

الغندو5ي، ماالباطا، ص.ب 11642 

طنجة، محطة املدينة 92222 

طنجة

السجل التجا5ي 5قم : 49491
زيادة 5أسمال الشركة

خفض 5أسمال الشركة
استقالة مسيرة

تعيين مسير
توقيع ا تماعي

بمو 0 محضر الجمع العام) (- (1

االستثنائي املؤ5خ في)16)أكتوبر)2219،)

»إنترناسينال) الشركة) شركاء) قر5 

اونكلو كال غلوبال سيرفيس«)ما يلي):

 553.222 زيادة 5أ2 املال بمبلغ)
653.222)د5هم من) د5هم ليصل إلى)
من) سهم  ديد  (553 إنشاء) خالل 

122)د5هم لكل منها.
حصة) (553 تخصيص) معرفة 

 ديدة.
بمبلغ) الشركة  5أسمال  خفض 
امتصاص) بهدف  د5هم  (553.222
 553 إلغاء) عبر  املتراكمة  الخسائر 

حصة ا تماعية.
السيدة) استقالة  وقبول  معرفة 
مهامها) من  الحلو  العراقي  غيثة 

كمسيرة.
املرزوقي،) محمد  السيد  تعيين 
عما5ة 2،) إقامة النخيل،) (5 الساكن)
5قم)31،)سيدي معروف،)الدا5 البيضاء)
مسير للشركة وذلك ملدة غير محدودة.
الشركة مسيرة من قبل) على أن 
السيد محمد املرزوقي والسيدة فدوى)

بن سعد وذلك بصفة منفصلة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2219 نوفمبر) (14 بتا5يخ)

.227773
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

402 P

 RECTICEL MOUSSE
MAGHREB

5كتسيل مو2 مغرب
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
5أسمالها : 522.222 د5هم

املقر اال تماعي : 31 شا5ع ولي 
العهد، طنجة

السجل التجا5ي : 39829
تصفية مسبقة للشركة
تعيين مصف للشركة

1)-)بمو 0 قرا5ات الشريك الوحيد)
املؤ5خة في)32)أغسطس)2219)للشركة)

املذكو5ة أعاله،)تقر5 ما يلي):
أوقفت) قد  الشركة  كون  معرفة 
التصفية) وقر5ت  أنشطتها   ميع 
بحلها) والقيام  للشركة  املسبقة 
من تا5يخ) بطريقة ودية وذلك ابتداء)

31)أغسطس)2219.

شا5ع) (31 (: تحديد مقر التصفية)

ولي العهد،)طنجة،)املغرب.

ما5ي) ا5يك  ان  السيد  تعيين 

الساكن 2/) برتران مصفي لشركة،)

سان كوكات) (28  197  34 بوبينا2،)

وذلك) إسبانيا  برشلونة،) بالي  ديل 

للمدة التي تستغرقها التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2219 نوفمبر) (21 بتا5يخ)

.227869
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي

403 P

 LA COMPAGNIE DU VENT

MAROC

الكومباني ديفون ما5ك

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

5أسمالها : 1.122.222 د5هم

املقر اال تماعي : إقامة القصر، 

زاوية شا5ع غاندي ويعقوب 

املنصو5، إقامة أو، املكت0 5قم 19، 

الدا5 البيضاء

السجل التجا5ي 5قم : 244321

االستمرا5 في نشاط الشركة
الشريك) قرا5ات  بمو 0  (- (1

فاتح) في  املؤ5خة  للشركة  الوحيد 

املسماة) للشركة  (2219 يوليو)

شركة) ما5وك«) ديفون  »الكومباني 

وحيد،) بشريك  املسؤولية  محدودة 

واالستمرا5) الشركة  حل  عدم  تقر5 

في النشاط 5غم خسا5ة أكثر من ثالث)

أ5باع 5أسمال الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

404 P
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 MOORE STEPHENS

BERNOSSI
SARL

مو5 ستيفنس برنو�سي ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 125.222 د5هم

املقر اال تماعي : 4 زنقة عبد هللا 

الهبطي، إقامة برادايز ا، الطابق 

الثاني، طنجة

السجل التجا5ي : 14729

تغيير التسمية
تعديل النظام األسا�سي

بمو 0 محضر الجمع العام) (- (1

االستثنائي املؤ5خ في)11)نوفمبر)2219 

برنو�سي«) ستيفنس  »مو5  لشركة)

ش.م.م قر5 الشركاء)ما يلي):
»مو5) تغيير اسم الشركة ليصبح)

برنو�سي«.

النظام) من  (2 املادة) تعديل 

األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2219 ديسمبر) (3 بتا5يخ)

.228239
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

405 P

LABORMET DUE
لبو5مي دوي

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
5أسمالها : 9.222 أو5و

املقر اال تماعي : منطقة التصدير 

الحر، بقعة 5قم أ42، الطابق 

الثاني، املكت0 ب 5 92292، طنجة

السجل التجا5ي 5قم : 122327

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بطنجة)

في)6)ديسمبر)2219،)تم تأسيس شركة)

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

والتي تحمل الخصائص التالية):

التسمية):)»لبو5مي دوي«)ش.م.م)

بشريك وحيد.

أساسا،) الشركة  تهدف  (: الهدف)

باملغرب) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخا5ج إلى):

مراقبة الجودة وخدمة القيا2)؛

وضبط) القيا2  أ هزة  تسويق 

الجودة)؛

العمليات) عام،) ميع  وبشكل 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجا5ية 

بشكل) مرتبطة  العقا5ية  أو  املنقولة 

مباشر أو غير مباشر بالكائن املذكو5)

أو) مشابه  آخر  كائن  بأي  أو  أعاله 

ذي صلة أو من املحتمل أن تشجع)

تطويره بأي شكل من األشكال.

املقر اال تماعي):)منطقة التصدير)

الطابق) (،42 أ) 5قم  بقعة  الحرة،)

الثاني،)املكت0 ب)5 92292،)طنجة.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 

أو5و مقسمة) (9222 الشركة في مبلغ)

 12 922)حصة ا تماعية بقيمة) إلى)

كليا) مكتتبة  الواحدة،) للحصة  أو5و 

ومحر5ة إ ماال ومخصصة للشريك)

الوحيد):

السيد 5يكا5دو  يريلي)922)حصة)؛

مجموع الحصص)922)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ5باح)

للشريك) يخصص  والباقي  القانوني 

الوحيد.

تم تعيين السيد 5يكا5دو) (: اإلدا5ة)

املقيم) الشركات،) مدير   يريلي،)

 12141 ب) (/37 كو5سو مونتي كوكو)

تو5ينو))إيطاليا))مسير للشركة وذلك)

ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتا5يخ) بطنجة  التجا5ية   باملحكمة 

12)ديسمبر)2219)تحت 5قم)228517.
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

406 P

 METALFER AUTOMOTIVE

MOROCCO
ميتالفير أوطموتيف مروكو

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
5أسمالها : 9.222 أو5و

املقر اال تماعي : منطقة الحرة 

طنجة أوطوموتيف سيتي، تجزئة 
5قم 92، بلدية  وامعة، عمالة 

فحص أنجرة

السجل التجا5ي : 121367

تأسيس
في) مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

17)أكتوبر)2219)بطنجة،)تم تأسيس)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد والتي تحمل الخصائص التالية):

أوطموتيف) »ميتالفير  (: التسمية)

مروكو«)ش.م.م بشريك وحيد.

أساسا،) الشركة  تهدف  (: الهدف)

باملغرب) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخا5ج إلى):

قطع وصناعة أنابي0 الصل0 أو)

األلومنيوم لصناعة السيا5ات)؛

وتوزيع) وتجا5ة  وتصنيع  إنتاج 

امليكانيكية) املصنعة  املنتجات 

والتقنية بشكل عام مع إيالء)اهتمام)

واملكونات امليكانيكية) خاص لأل زاء)

وكذلك) والنقل،) النقل  لوسائل 

تسويق وتوزيع األنابي0 الطويلة ومن)

العصابات/)الطرود)؛

العمليات) كل  العموم،) وعلى 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجا5ية 

العقا5ية أو املالية املنقولة التي يمكن)

غير) أو  مباشرة  لها عالقة  تكون  أن 

مباشرة باألهداف املذكو5ة أعاله أو)

هدف ذو العالقة أو يمكنه أن فيد)

تطو5 الشركة بأي شكل كيفما كان.

الحرة) منطقة  (: اال تماعي) املقر 

تجزئة) سيتي،) أوطوموتيف  طنجة 
عمالة) بلدية  وامعة،) (،92 5قم)

فحص أنجرة.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
أو5و مقسمة) (9222 الشركة في مبلغ)
إلى)922)حصة بقيمة)12)أو5و للحصة)
الواحدة،)مكتتبة كليا ومحر5ة إ ماال)

ومخصصة للشريك الوحيد):
مالك) إ2.بي.أ  ميتالفير  شركة 

922)حصة)؛
مجموع الحصص)922)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير إلى)31)ديسمبر.

االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ5باح)
للشريك) يخصص  والباقي  القانوني 

الوحيد.
تم تعيين السيد كو5ادو) (: اإلدا5ة)
في فيا) املقيم  مدير الشركات،) مللفا،)
)إيطاليا)) 26122)كريمونا) (،13 ال5كا،)
تنتهي) ملدة  وذلك  للشركة  مسير 
بقرا5ات شريك وحيد الذي سيبث في)
حسابات السنة املالية التي ستنقفل)

عند)31)ديسمبر)2221.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
باملحكمة التجا5ية بطنجة بتا5يخ فاتح)

نوفمبر)2219)تحت 5قم)227453.
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

407 P

GRAVESA
كرافيصا

شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 122.222 أو5و

املقر اال تماعي : منطقة التصدير 
الحرة، محل 79، 2 3، طنجة

السجل التجا5ي 5قم : 122445
تأسيس

في) مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم) بطنجة،) (2219 ديسمبر) (12
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

والتي تحمل الخصائص التالية):
التسمية):)»كرافيصا«)ش.م.م.

أساسا،) الشركة  تهدف  (: الهدف)
باملغرب) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخا5ج إلى):
تصنيع مكونات التوصيل واأل زاء)
لصناعة) املنزلية،) لأل هزة  الفنية،)
السيا5ات ولإللكترونيات االستهالكية)؛
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العمليات) عام،) ميع  وبشكل 
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجا5ية 
بشكل) مرتبطة  العقا5ية  أو  املنقولة 
مباشر أو غير مباشر بالكائن املذكو5)
أو) مشابه  آخر  كائن  بأي  أو  أعاله 
ذي صلة أو من املحتمل أن تشجع)

تطويره بأي شكل من األشكال.
املقر اال تماعي):)منطقة التصدير)

الحرة،)محل)79،)2)3،)طنجة.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
أو5و) (122.222 مبلغ) في  الشركة 
بقيمة) حصة  (122.222 إلى) مقسمة 
1)أو5و للحصة الواحدة،)مكتتبة كليا)
ومحر5ة إ ماال ومخصصة للشركاء)
بما يتناس0 مع مساهماتهم،)كالتالي):

كرافلوص،) كستركسيون  شركة 
مالك)78.222)حصة)؛

بابلو  رافالو2) خواكين  السيد 
ديل 5يو،)مالك)11.222)حصة)؛

السيد خو5خي هيرمينيو  رافالو2)
ديل 5يو،)مالك)11.222)حصة)؛

مجموع الحصص)922)حصة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.
االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ5باح)
بين) الباقي  تقسيم  ويمكن  القانوني 

الشركاء.
تم تعيين السيد كو يم) (: اإلدا5ة)
مدير) 5يو،) ديل  هيرمينيو  رافالو2 
الشركات،)املقيم في إو.إ5.بي 5يزيدينشال)
با5ايسو،)5قم)2،)1)د5 ة ب،)52.228،)
والسيد خو5خي) )إسبانيا)) سرقسطة)
مدير) 5يو،) ديل  هيرمينيو  رافالو2 
غوميز) شا5ع  في  املقيم  الشركات،)
(،52.229 د5 ات،) (3 (،43 5قم) الغونا،)
سرقسطة))إسبانيا))مسيرون للشركة)

بصفة منفصلة ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
بتا5يخ) بطنجة  التجا5ية   باملحكمة 
17)ديسمبر)2219)تحت 5قم)228729.

بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

408 P

DHL LOGISTICS MEDHUB
دهشل لو ستيكس ميده0

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

5أسمالها : 9.222 أو5و
املقر اال تماعي : املنطقة الحرة 

اللو ستية مليناء طنجة، املنطقة 
الحرة قصر املجاز، مستودع 61 أ، 

بقعة 61، طنجة
السجل التجا5ي : 122311

تأسيس
في) مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
4)ديسمبر)2219)بطنجة،)تم تأسيس)
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد والتي تحمل الخصائص التالية):
لو ستيكس) »دهشل  (: التسمية)

ميده0«)ش.م.م بشريك وحيد.
أساسا،) الشركة  تهدف  (: الهدف)
باملغرب) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخا5ج إلى):
اللو ستية)؛

التخزين والتوزيع بالتجزئة للسلع)؛
 ميع األنشطة املتعلقة بالتعبئة)
و ميع) العالمات  ووضع  والتغليف 
واللو ستية) الصناعية  العمليات 

األخرى)؛
شحن) كوكالء) العمليات   ميع 
ذلك  ميع) في  بما  شحن  ووكالء)

عمليات نقل البضائع الدولية)؛
النقل،) استغالل  ميع صناديق 
منافذها،) و ميع  فروعها  بجميع 
البحرية) العمليات  والسيما  ميع 
والصناعية) والتجا5ية  والجوية 
التي) والعقا5ية  واملنقولة  واملالية 

يمكن 5بطها بهذه األنشطة.
الحرة) املنطقة  (: اال تماعي) املقر 
املنطقة) طنجة،) مليناء) اللو ستية 
أ) (61 مستودع) املجاز،) قصر  الحرة 

بقعة)61،)طنجة.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
9.222)أو5و مقسمة) الشركة في مبلغ)
إلى)922)حصة بقيمة)12)أو5و للحصة)
الواحدة،)مكتتبة كليا ومحر5ة إ ماال)

ومخصصة للشريك الوحيد):

لو ستيكس) دهشل  ( شركة)

مروكو،)مالك)922)حصة)؛

مجموع الحصص)922)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ5باح)

للشريك) يخصص  والباقي  القانوني 

الوحيد.

طا5ق) السيد  تعيين  تم  (: اإلدا5ة)

املقيم لوت) مدير الشركات،) الطناني،)

(،65 5قم) هيند،) 5يزيدنس  باشكو،)

الطابق الرابع،)شقة)12،)الدا5 البيضاء)

مسير للشركة وذلك ملدة تنتهي بقرا5ات)

شريك وحيد الذي سيبث في حسابات)

عند) ستنقفل  التي  املالية   السنة 

31)ديسمبر)2221.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتا5يخ) بطنجة  التجا5ية   باملحكمة 

12)ديسمبر)2219)تحت 5قم)228519.
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

409 P

CEISISMAROC

سيزيسمروك

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

5أسمالها : 9.222 أو5و

املقر اال تماعي : منطقة الحرة قصر 

 املجاز، مكت0 5قم 4، منصة 5قم 1، 

تجزئة 142، واد الرمل، بلدية 

أنجرة، عمالة فحص أنجزة

السجل التجا5ي 5قم : 122591

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بطنجة)

تأسيس) تم  (،2219 ديسمبر) (12 في)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد والتي تحمل الخصائص التالية):

التسمية):)»سيزيسمروك«)ش.م.م)

بشريك وحيد.

أساسا،) الشركة  تهدف  (: الهدف)

باملغرب) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخا5ج إلى):

والكهربائية) الهندسية  األعمال 

وامليكانيكية)؛

الكهربائي) النظام  من  االنتهاء)

وامليكانيكي)TC3)في ميناء)طنجة ميد)2)؛

والصيانة) والبناء) واإلدا5ة  العرض 

للتدفئة وتكييف) التقنية  واملساعدة 

وامليكانيكية،) والكهربائية  الهواء)

الحرا5ية،)والصحية،)ومعالجة املياه في)

القطاعات البحرية واملدنية والصناعية)

والنقل وتوزيع الطاقة والغاز)؛

واأل هزة) املعدات  وبيع  إنتاج 

واآلالت الالزمة للتركيبات الكهربائية)

والحرا5ية وامليكانيكية في القطاعات)

املدنية والصناعية والبحرية.

الحرة  منطقة   : اال تماعي) املقر 

4، منصة  املجاز، مكت0 5قم  قصر 

5قم 1، تجزئة 142، واد الرمل، بلدية 

أنجرة، عمالة فحص أنجزة.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 

9.222)أو5و مقسمة) الشركة في مبلغ)

 12 922)حصة ا تماعية بقيمة) إلى)

كليا) مكتتبة  الواحدة،) للحصة  أو5و 

ومحر5ة إ ماال ومخصصة للشريك)

الوحيد):

شركة سيزيس إسبيأ)922)حصة)؛

مجموع الحصص)922)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ5باح)

للشريك) يخصص  والباقي  القانوني 

الوحيد.

ما5يو) السيد  تعيين  تم  (: اإلدا5ة)

املقيم) الشركات،) مدير   يجليوتي،)

 16141 أوني) (36 موكدسكو،) فيا 

مسير للشركة وذلك) )إيطاليا))  نوة)

ملدة غير محدودة.
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تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتا5يخ) بطنجة  التجا5ية   باملحكمة 

23)ديسمبر)2219)تحت 5قم)228896.
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

410 P

IPERIA
إبريا

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
5أسمالها : 22.222 أو5و

املقر اال تماعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة 5قم 42، ز.ف مركز 

أعمال، مكت0 5قم 2 5 92122 

طنجة

السجل التجا5ي 5قم : 63543

تصفية مسبقة للشركة
تعيين مصف للشركة

الشريك) قرا5ات  بمو 0  (- (1

الوحيد املؤ5خة في)29)أكتوبر)2219 

شركة) »إبريا«) املسماة) للشركة 

وحيد،) بشريك  املسؤولية  محدودة 

تقر5 ما يلي):

أوقفت) قد  الشركة  كون  معرفة 

التصفية) وقر5ت  أنشطتها   ميع 

بحلها) والقيام  للشركة  املسبقة 

من تا5يخ) بطريقة ودية وذلك ابتداء)

31)أكتوبر)2219.

منطقة   : التصفية) مقر  تحديد 

التصدير الحرة، تجزئة 5قم 42، ز.ف 

مركز أعمال، مكت0 5قم 2 5 92122 

طنجة،)املغرب.

تعيين السيد فيلي0 بيسيتا مصفي)

لشركة،)الساكن)8،)شا5ع بالنش دي)

وذلك) )بلجيكا)) نامو5) (،5222 نامو5،)

للمدة التي تستغرقها التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2219 نوفمبر) (22 بتا5يخ)

.227921
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي

411 P

 MECHANICAL INDUSTRIAL

ENGINEERING

ميكانكل إنداستريل إنجنيو5ين

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

5أسمالها : 5.222 أو5و

املقر اال تماعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة 5قم 43 أ، الطابق 2، 

مكت0 5قم 221، طنجة

السجل التجا5ي : 77427

استقالة مسير
تعيين مسير

زيادة 5أسمال الشركة
خفض 5أسمال الشركة

تعديل موازي للنظام األسا�سي
الشريك) قرا5ات  بمو 0  (- (1

الوحيد املؤ5خة في)24)أكتوبر)2219،)

للشركة املذكو5ة أعال،)تقر5 ما يلي):

السيد) استقالة  وقبول  معرفة 

 ون بول 5اسكل.

تعيين السيد  يروم سيباستيان)

أولنس،) زنقة  (،4 في) املقيم  نيفيت 

كمسير) فرنسا  كرنتيلو  (42212

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.

 12.222 بمبلغ) املال  5أ2  زيادة 

أو5و ليصل إلى)15.222)أو5و.

حصة) (1222 تخصيص) معرفة 

 ديدة.

بمبلغ) الشركة  5أسمال  خفض 

امتصاص) بهدف  د5هم  (4.522

 452 إلغاء) عبر  املتراكمة  الخسائر 

حصة ا تماعية.

و7)من) (6 التعديل املوازي للمادة)

النظام األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2219 نوفمبر) (22 بتا5يخ)

.227922
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

412 P

SIGIT KENITRA AFZ

سيجيت كينيترا أ إف زد

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

5أسمالها : 9.222 أو5و

املقر اال تماعي : أطالنتيك فري 

زون، الطريق الوطنية 5قم 4، 

مقاطعة عامر السفلية، تجزئة إي 

1.222، إي 1.223، إي 1.224، إي 

1.225، القنيطرة

السجل التجا5ي 5قم : 46.221

تصفية مسبقة للشركة
تعيين مصف للشركة

1)-)بمو 0 قرا5ات الشريك الوحيد)

املؤ5خة في)29)أغسطس)2219)للشركة)

أ إف زد«) »سيجيت كينيترا  املسماة)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد،)تقر5 ما يلي):

أوقفت) قد  الشركة  كون  معرفة 

التصفية) وقر5ت  أنشطتها   ميع 

بحلها) والقيام  للشركة  املسبقة 

من تا5يخ) بطريقة ودية وذلك ابتداء)

31)أغسطس)2219.

أطالنتيك) (: تحديد مقر التصفية)

(،4 الطريق الوطنية 5قم) فري زون،)

إي) تجزئة  السفلية،) عامر  مقاطعة 

إي) (،1.224 إي) (،1.223 إي) (،1.222

1.225،)القنيطرة،)املغرب.

كو5اغليا) فرانكو  السيد  تعيين 

بإقامة) الساكن  لشركة،) مصفي 

م،) منزل  الياسمين،) شا5ع  القصر،)

البيضاء) الدا5  (22222 (،4 الشقة)

وذلك للمدة التي تستغرقها التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

الضبط باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة)

بتا5يخ)7)نوفمبر)2219)تحت 5قم)73413.
بمثابة مقتطف وبيان

املصفي

413 P

 DAMCO LOGISTIQUE
TANGIER MED

دامكو لو يستيك طنجي ميد
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
5أسمالها : 125.222 دوال5 امريكي
املقر اال تماعي : املنطقة الحرة 
اللو ستكية، تجزئة 5قم 132، 

املنصة 5قم 5، مكت0 5قم 7، قصر 
املجاز، وادي 5مل، بلدية أنجرة، 

عمالة فحص أنجرة
السجل التجا5ي : 91.229

تغيير التسمية
تعديل النظام األسا�سي

الشريك) قرا5ات  بمو 0  (- (1
الوحيد املؤ5خة في)17)أكتوبر)2219 
للشركة املذكو5ة أعاله،)تقر5 ما يلي):
ليصبح) الشركة  اسم  تغيير 
أند) لو يستكس  »مايرسك 
 MAERSK ميد«) طنجي  سرفيسيس 
 LOGISTICS AND SERVICES

.TANGIER MED
تعديل املادة)2)من النظام األسا�سي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2219 نوفمبر) (21 بتا5يخ)

.227872
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا5ة

414 P

ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م
111،)شا5ع ولي العهد،)طنجة

STE OFINET
SARL

الشركة أوفينت ش.ذ.م.م
مقرها اال تماعي : طنجة،  ماعة 
غزناية، طريق مغا5ة هرقل، املركز 
التجا5ي 5قم 12، الطابق األ5�سي

5أسمالها : 422.222 د5هم
2.ت : 58263

تفويت الحصص اال تماعية
تحويل املقر اال تماعي

الجمع) محضر  قرا5ات  بمو 0 
للشركاء) العادي  الغير  العام 
ديسمبر) (16 بتا5يخ) بطنجة  املنعقد 
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املسماة) للشركة  (2219
5أسمالها) »أوفينت«ش.ذ.م.م 
اال تماعي) مقرها  د5هم،) (422.222
طريق) غزناية،) بطنجة،) ماعة 
التجا5ي) املركز  هرقل،) مغا5ة،)
تقر5) األ5�سي،) الطابق  (،12  5قم)

ما يلي):
املوافقة على تفويت)1222)حصة)
ا تماعية من فئة)122)د5هم للحصة)
الواحدة والتي تمت من طرف السيدة)
الجدد) عائشة خزان لفائدة الشركاء)
السيد مصطفى الصافي))334)حصة)
سهيل) محمد  السيد  ا تماعية))
ا تماعية)) حصة  (333( الشلباط)
اخريف) العرو�سي  وسيمة  والسيدة 

)333)حصة ا تماعية).
للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل 
من العنوان املذكو5 أعاله إلى العنوان)
الجديد والذي أصبح كاآلتي):)طنجة،)
عين حياني،)شا5ع)5)5قم)13،)وبالتالي)
تعديل الفصول)4،)7)و8)من القانون)
األسا�سي للشركة وتبني قانون أسا�سي)

 ديد.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التجا5ية بطنجة بتا5يخ)26)فبراير)2222 

تحت 5قم)232823.
مقتطف وبيان النشر

إئتمانية تكنيك أسيسطانس

415 P

AGRI 2 PHTOAR
SARL AU

شركة اكري 2 فطوا5
شركة ذات مسؤولية محدودة ش.و

5أسمالها : 122.222 د5هم
املقر اال تماعي : دوا5 بلغيتيين 

الحوافات، بلقصيري
طبقا لعقد خاص بتا5يخ)5)فبراير)
2222)تم تأسيس شركة ش.م.م ش.و)

ذات الصفات التالية):
اسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)

»شركة اكري)2)فطوا5«.
الشركة تهتم ب):

نقل البضائع)؛
بيع املواد الفالحية)؛

الري ومعالجة األ5ا�سي.

بلغيتيين  دوا5   : اال تماعي) املقر 

الحوافات، بلقصيري، سيدي قاسم.

الرأسمال):)لقد حدد في)122.222 

حصة) (1222 على) مقسم  د5هم 

ا تماعية ثمن كل واحدة)122)د5هم.

للسيد) مخول  التسيير  (: التسيير)

الفرطا�سي انوا5.

من الربح الصافي تخصم) (: الربح)

5%)لالحتياطات القانونية.

اإليداع القانوني):)لقد تم باملحكمة)

ما25) (5 يوم) ببلقصيري  االبتدائية 

5قم) (114/2222 5قم) تحت  (2222

السجل التجا5ي)213.
من أ ل النسخ والبيان

416 P

استثاقية ميموزا

مكت0 قانوني للمحاسبة

التحكيم التجا5ي الدولي والوساطة

الطابق األول،)إقامة بال 5وزا،)5قم)3،)القنيطرة

الهاتف):)92 65 37 2537

شركة ا ا م اخوان

ش.ذ.م.م ش.م

5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها : زنقة اميرة عائشة، عما5ة 

الهدى، 5قم 24-34 الطابق 4 5قم 26 

القنيطرة

تعديالت قانونية
حر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2222 يناير) (21 بتا5يخ) بالقنيطرة 

قر5) (2222 فبراير) (5 واملسجل بتا5يخ)

مساهم)»شركة ا ا م اخوان«،)ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

استقالة املسير املنفرد.

تعيين مصفي للشركة في شخص)

بتا5يخ) املزداد  مغربي،) اليا2 خالد،)

البيضاء) بالدا5  (1986 أكتوبر) (3

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

.G921219(5قم

الحل تم بمقر الشركة.

تم باملحكمة االبتدائية) (: اإليداع)

بتا5يخ) (74215 بالقنيطرة تحت 5قم)

11)فبراير)2222.
لإلشا5ة والتنبيه

417 P

استثاقية ميموزا

مكت0 قانوني للمحاسبة

الطابق األول،)إقامة بال 5وزا،)5قم)3،)القنيطرة

الهاتف):)92 65 37 2537

راشتا

ش.ذ.م.م

5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها : دوا5 5غيغية، قرية ابن عودة، 

سوق األ5بعاء الغرب

تعديالت قانونية
بمقت�سى عقد عرفي حر5 بالقنيطرة)

بتا5يخ)3)فبراير)2222)واملسجل بتا5يخ)

13)فبراير)2222)قر5 مساهم)»شركة)

5اشتا«)ش.ذ.م.م،)ما يلي):

تفويت)522)حصة تملكها السيدة)

السيد) لفائدة  فاطمة  الحركني 

اكتوبري الفاطمي)؛

تفويت)522)حصة تملكها السيدة)

السيد) لفائدة  خديجة  الجليل 

اكتوبري الفاطمي.

الحركني) السيدتان  استقالة 

فاطمة والسيدة الجليل خديجة من)

منص0 مسير وتعيين السيد اكتوبري)

الفاطمي كمسير منفرد للشركة ملدة)

غير محدودة.

قانون) من  (7 (،6 البنود) تعديل 

الشركات.

الرأسمال) مجموع  يصبح  وبذلك 

في يد السيد اكتوبري الفاطمي)1222 

حصة.

تم باملحكمة االبتدائية) (: اإليداع)

بتا5يخ) الغرب  األ5بعاء)  بسوق 

17)فبراير)2222)تحت 5قم)2222/18.

لإلشا5ة والتنبيه

418 P

استثاقية ميموزا

مكت0 قانوني للمحاسبة
الطابق األول،)إقامة بال 5وزا،)5قم)3،)القنيطرة

الهاتف):)92 65 37 2537

راشتا
ش.ذ.م.م

5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها : دوا5 5غيغية، قرية ابن عودة، 

سوق األ5بعاء الغرب

تعديالت قانونية
حر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2222 فبراير) (22 بتا5يخ) بالقنيطرة 
واملسجل بتا5يخ)25)فبراير)2222)قر5)

ش.ذ.م.م،) 5اشتا«) »شركة   مساهم)

ما يلي):

يمتلكها) حصة  (1222 تفويت)

لفائدة) الفاطمي  اكتوبري  السيد 

السيد العيا�سي عبد السالم.

استقالة السيد اكتوبري الفاطمي)

السيد) وتعيين  مسير  منص0  من 

العيا�سي عبد السالم كمسير منفرد)

للشركة ملدة غير محدودة.
قانون) من  (7 (،6 البنود) تعديل 

الشركات.

الرأسمال) مجموع  يصبح  وبذلك 

السالم) عبد  العيا�سي  السيد  يد  في 

1222)حصة.

تم باملحكمة االبتدائية) (: اإليداع)

بتا5يخ) الغرب  األ5بعاء)  بسوق 

26)فبراير)2222)تحت 5قم)123.

لإلشا5ة والتنبيه

419 P

استثاقية ميموزا

مكت0 قانوني للمحاسبة

التحكيم التجا5ي الدولي والوساطة
الطابق األول،)إقامة بال 5وزا،)5قم)3،)القنيطرة

الهاتف):)92 65 37 2537

شركة سينما بالص
تعديالت قانونية

حر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2222 فبراير) (13 بتا5يخ) بالقنيطرة 

 2222 فبراير) (23 بتا5يخ) واملسجل 

الحظ مجلس)»شركة سينما بالص«)

املذكو5ة أعاله،)ما يلي):
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بتا5يخ) نجاة سليتي  السيدة  وفاة 
19)أكتوبر)2219.

تمتلكها) حصة  (382 تفويت)
املتوفية سليتي نجاة إلى كل من):

السيدة و5دية الحيرش)69)حصة)؛
سليتي زبيدة)31)حصة)؛
سليتي فريدة)31)حصة)؛

سليتي خديجة)31)حصة)؛
سليتي عائشة)31)حصة)؛
سليتي بوشتى)63)حصة)؛

سليتي مصطفى)63)حصة)؛
سليتي مروان)63)حصة.

اإليداع القانوني):)تم بكتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ)

12)ما25)2222)تحت 5قم)74474.
لإلشا5ة والتنبيه

420 P

استثاقية ميموزا
مكت0 قانوني للمحاسبة

التحكيم التجا5ي الدولي والوساطة
الطابق األول،)إقامة بال 5وزا،)5قم)3،)القنيطرة

الهاتف):)92 65 37 2537

شركة تأمينات الثقة
تعديالت قانونية

حر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2222 فبراير) (14 بتا5يخ) بالقنيطرة 
 2222 فبراير) (21 بتا5يخ) واملسجل 
الحظ مجلس)»شركة تأمينات الثقة«)

املذكو5ة أعاله،)ما يلي):
وفاة السيدة نجات سليتي بتا5يخ)

16)أكتوبر)2219.
تفويت)96)حصة تمتلكها املتوفية)

سليتي نجات إلى كل من):
السيدة و5دية الحيرش)16)حصة)؛

سليتي زبيدة)8)حصة)؛
سليتي فريدة)8)حصة)؛

سليتي خديجة)8)حصة)؛
سليتي عائشة)8)حصة)؛

سليتي بوشتى)16)حصة)؛
سليتي مصطفى)16)حصة)؛

سليتي مروان)16)حصة.
اإليداع القانوني):)تم بكتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ)

12)ما25)2222)تحت 5قم)74472.
لإلشا5ة والتنبيه

421 P

استثاقية ميموزا
مكت0 قانوني للمحاسبة

التحكيم التجا5ي الدولي والوساطة
الطابق األول،)إقامة بال 5وزا،)5قم)3،)القنيطرة

الهاتف):)92 65 37 2537

شركة وكالة أسفار مورتيي
تعديالت قانونية

حر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2222 فبراير) (14 بتا5يخ) بالقنيطرة 
 2222 فبراير) (23 بتا5يخ) واملسجل 
أسفا5) وكالة  »شركة  مجلس) الحظ 

مو5تيي«)املذكو5ة أعاله،)ما يلي):
وفاة السيدة نجات سليتي بتا5يخ)

16)أكتوبر)2219.
تمتلكها) حصة  (159 تفويت)

املتوفية سليتي نجات إلى كل من):
السيدة و5دية الحيرش)29)حصة)؛

سليتي زبيدة)13)حصة)؛
سليتي فريدة)13)حصة)؛

سليتي خديجة)13)حصة)؛
سليتي عائشة)13)حصة)؛
سليتي بوشتى)26)حصة)؛

سليتي مصطفى)26)حصة)؛
سليتي مروان)26)حصة.

اإليداع القانوني):)تم بكتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ)

12)ما25)2222)تحت 5قم)74469.
لإلشا5ة والتنبيه

422 P

استثاقية ميموزا
مكت0 قانوني للمحاسبة

الطابق األول،)إقامة بال 5وزا،)5قم)3،)القنيطرة
الهاتف):)92 65 37 2537

شركة افا سيرفيس
ش.ذ.م.م

5أسمالها : 122.222 د5هم
مقرها : 22 زنقة 327، القنيطرة

تعديالت قانونية
حر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2222 يناير) (22 بتا5يخ) بالقنيطرة 
2222)قر5) يناير) (27 واملسجل بتا5يخ)
سيرفيس«) افا  »شركة  مساهموا)

ش.ذ.م.م،)ما يلي):
تملكها) حصة  (1222 تفويت)
السيدة فحل فاطمة لفائدة السيد)

البحري أمين.

استقالة السيدة فحل فاطمة من)
منص0 مسير وتعيين السيد البحري)

أمين والسيدة زهران حنان كمسيران)

منفردان للشركة ملدة غير محدودة.
تعديل البنود)6،)7)و14)من قانون)

الشركات.

وبذلك يصبح مجموع الرأسمال في)

يد السيد البحري أمين)1222)حصة.

تم باملحكمة االبتدائية) (: اإليداع)

 2222 فبراير) (19 بتا5يخ) بالقنيطرة 

تحت 5قم)74294.
لإلشا5ة والتنبيه

422 P

استثاقية ميموزا

مكت0 قانوني للمحاسبة

الطابق األول،)إقامة بال 5وزا،)5قم)3،)القنيطرة

الهاتف):)92 65 37 2537

شركة افا سيرفيس
ش.ذ.م.م

5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها : 22 زنقة 327، القنيطرة

تعديالت قانونية
حر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2222 يناير) (22 بتا5يخ) بالقنيطرة 

2222)قر5) يناير) (27 واملسجل بتا5يخ)

سيرفيس«) افا  »شركة  مساهموا)

ش.ذ.م.م،)ما يلي):

تملكها) حصة  (1222 تفويت)

السيدة فحل فاطمة لفائدة السيد)

البحري أمين.

استقالة السيدة فحل فاطمة من)
منص0 مسير وتعيين السيد البحري)

أمين والسيدة زهران حنان كمسيران)

منفردان للشركة ملدة غير محدودة.
تعديل البنود)6،)7)و14)من قانون)

الشركات.

وبذلك يصبح مجموع الرأسمال في)

يد السيد البحري أمين)1222)حصة.

تم باملحكمة االبتدائية) (: اإليداع)

 2222 فبراير) (19 بتا5يخ) بالقنيطرة 

تحت 5قم)74294.
لإلشا5ة والتنبيه

423 P

استثاقية ميموزا
مكت0 قانوني للمحاسبة

الطابق األول،)إقامة بال 5وزا،)5قم)3،)القنيطرة
الهاتف):)92 65 37 2537

شركة ليمانس
ش.ذ.م.م ش.م

5أسمالها : 122.222 د5هم
مقرها : قصبة مهدية، 5قم 1269، 

الطابق األول، شقة 3، القنيطرة
تعديالت قانونية

حر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2219 أكتوبر) (31 بتا5يخ) بالقنيطرة 
واملسجل بتا5يخ)19)فبراير)2222)قر5)

مساهم)»شركة ليمانس«)ما يلي):
الحل املسبق للشركة.
استقالة املسير املنفرد.

تعيين مصفي للشركة في شخص)
بتا5يخ) املزداد  مغربي،) الكبير،) خالد 
والحامل) بسطات  (1957 يناير) فاتح 
.A527788(لبطاقة التعريف الوطنية

الحل تم بمقر الشركة.
تم باملحكمة االبتدائية) (: اإليداع)
بتا5يخ) (74362 بالقنيطرة تحت 5قم)

26)فبراير)2222.
لإلشا5ة والتنبيه

424 P

SOCIETE AGERA
SARL AU

5أسمال الشركة 122.222 د5هم
مرآب 5قم 69 تجزئة االندلس بير 

أنز5ان مكنا2
بمقت�سى عقد عرفي املبرم بتا5يخ)
تم تأسيس شركة) (2222 فبراير) (12
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):
 SOCIETE AGERA« (: التسمية)

.»SARL AU
الهدف : أشغال مختلفة - تسويق 
 - الصناعية  واآلالت  البناء  آالت 

االستيراد والتصدير.
 69 5قم  مرآب   : اال تماعي  املقر 

تجزئة االندلس بير انز5ان مكنا2.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
تأسيسها  تا5يخ  من  ابتداء  99 سنة 
أو  التمديد  حالة  عدا  ما  النهائي، 

الفسخ السابق لألوان.
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السنة  تبتدئ   : املالية  السنة 

في وتنتهي  يناير  فاتح  من   املالية 

 31 ديسمبر من كل سنة.

مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 

 1222 إلى  مقسم  د5هم   122.222

حصة ا تماعية من فئة 122 د5هم 

للحصة تم تسديد قيمتها كالتالي :

عبد الغني مكاوي : 1222 حصة 

 122.222 أي  د5هم   122 فئة  من 

د5هم.

فئة  من  1222 حصة   : املجموع 

122 د5هم أي 122.222 د5هم.

القانون  بمقت�سى   : التسيير 

عين  أعاله،  إليه  املشا5  األسا�سي 

مسير  مكاوي  الغني  عبد  السيد 

الشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لالستثما5  الجهوي  باملركز  القانوني 

واملسجلة   2222 ما25   6 بمكنا2 

بالسجل التجا5ي 5قم 49625.

425 P

شركة مانجمنت كون سيلتين أند اكاونت)

ش.م.م

شركة إسكان هاو2

ش.م.م

5أسمال : 122.222 د5هم

العنوان : 62 شا5ع املغرب العربي 

شقة 5قم 1 ديو5 الجامع الرباط

يوم) املنعقد  الخاص  للعقد  تبعا 

مساهمو) قر5  (2219 نوفمبر) (19

ش.م.م) هاو2«) »إسكان  شركة)

العنوان) املقر اال تماعي من  تحويل 

15)شا5ع األبطال شقة 5قم)4)أكدال)

62)شا5ع املغرب)) (: إلى العنوان التالي)

الجامع) ديو5  (1 5قم) شقة  العربي 

الرباط.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

5قم) تحت  (2222 ما25) (12 بتا5يخ)

السجل)1652.

426 P

 SOCIETE EUROPA

MOROCCO LINK - EML

SARL

RC : 49607

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2222 فبراير) (7 بتا5يخ) مكنا2 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة،)

التالية):

 EUROPA (: التسمية)

.MOROCCO(LINK(-(EML

لحساب) البضائع  نقل  (: الهدف)

والتصدير،) االستيراد  الغير،)

التجا5ة...

عما5ة) (،13 5قم) (: املقر اال تماعي)

علي،) بن  الحسين  شا5ع  ب  أطلس 

الجديدة) املدينة  الفوط،) زنقة 

مكنا2.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)222.222 

د5هم مقسم إلى)2222)حصة من فئة)

122)د5هم للواحد.

الشركاء):)السيد أنس ابن الطائع)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

:(D 714922(5قم

1222 حصة أي 122.222 د5هم.

عاشو5) الرحيم  عبد  السيد  (

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

:(FL 13996(5قم

1222 حصة أي 122.222 د5هم.

املدة : 99 سنة ابتداء من تا5يخ 

التأسيس النهائي.

التسيير واإلمضاء : الشركة تسير 

من طرف السيد عبد الرحيم عاشو5 

خاضعة  وهي  محدودة،  غير  ملدة 

إلمضائه.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

ما25   12 بتا5يخ  بمكنا2  التجا5ية 

2222 5قم السجل التجا5ي 49627.

427 P

RIF - SALI MMOBILIER
SARL

مقر الشركة : شا5ع محمد الخامس 

32 عما5ة الخير شقة 5قم 4 تابريكت 

سال

العام) الجمع  قرا5ات  بمقت�سى 

 2222 فبراير) (22 بتا5يخ) االستثنائي 

على) التالي  التغيير  إدخال  تقر5 

الشركة):

السيد) فوت  (: الحصص) تفويت 

كان) التي  حصة  (522 محمد) العر 

زيكو) السيد  إلى  الشركة  في  يمكلها 

حسين.

(: مسير  ديد) وتعيين  استقالة 

استقال السيد العر محمد من تسيير)

حسين) زيكو  تعيين  وتقر5  الشركة،)

مسيرا للشركة،)وبالتالي سيتم تسيير)

السيد) طرف  من  للشركة  مشترك 
محمد) املريد  والسيد  حسين  زيكو 

لفترة غير محددة.

اال تماعي) القانون  تحيين  تم 

السالفة) املقر5ات  باعتبا5  للشركة 

الذكر.

القانوني) اإليداع  تم  وبذلك 

5قم) تحت  بسال  التجا5ية  باملحكمة 

34374)بتا5يخ)9)ما25)2222.

428 P

ائتمانية أسفا5 كونساي

شقة 5قم)4) نان النهضة)1)الرباط

الهاتف):)2537729762

 WIAM PYRAMIDE

TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة ذ.م.م
تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م):

 WIAM (: اال تماعي) اللق0 

 PYRAMIDE TRAVAUX SARL

ش.ذ.م.م.

الرحيم) عبد  السيد  (: الشركاء)

 522 (: (AB95327 ب.و.ط) الرامي 

سهم.

ب.و.ط) ( محمد) الداكي  السيد 

E312957):)522)سهم.

الرحيم) عبد  السيد  (: املسير)

الرامي.

5أ2 املال):)122.222)د5هم.

املتنوعة) األعمال  (: النشاط)

وتوكيل األعمال.

املدة):)99)سنة.

5قم) شقة  (،32 عما5ة) (: العنوان)

8،)زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان)

الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (12 يوم) بالرباط  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)143719.
للبيان

429 P

ائتمانية أسفا5 كونساي

شقة 5قم)4) نان النهضة)1)الرباط

الهاتف):)2537729762

MED EPICES
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م  ش.و
تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م):

   MED EPICES(:(اللق0 اال تماعي

.SARL AU(ش.ذ.م.م

أحمد) السيد  (: الواحد) الشريك 

 1222 (: (AA42911 ب.و.ط) شاكر 

سهم.

املسير):)السيد أحمد شاكر.

5أ2 املال):)122.222)د5هم.

النشاط):)تا ر التوابل.

استيراد وتصدير التوابل.

املدة):)99)سنة.

5قم) شقة  (،72 عما5ة) (: العنوان)

13،)عين عتيق الصخيرات)-)تما5ة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (11 يوم) بتما5ة  االبتدائية 

2222)تحت 5قم)129753.
للبيان

430 P
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CS MARKET
زنقة 5كراكة، إقامة الكو5نيش، 

شقة 5قم 1، عما5ة 2 الدا5 البيضاء
22322

السجل التجا5ي : 457691
تأسيس

بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) البيضاء،) بالدا5  (2222 5)فبراير)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

.CS MARKET(:(بإسم
السجل التجا5ي : 457691.

الغرض):)اإلتجا5 في زيوت املحركات)
والتشحيم ومعدات السيا5ات.

د5هم) (122.222 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122)د5هم وموزعة كالتالي):
522)حصة) (: السرغيني مصطفى)

أي)52.222)د5هم.
أي) حصة  (522 (: محمد) شوقي 

52.222)د5هم.
إقامة) 5كراكة،) زنقة  (: العنوان)
(،2 عما5ة) (،1 شقة 5قم) الكو5نيش،)

الدا5 البيضاء)22322.
التسيير):)السرغيني مصطفى ملدة)

غير محدودة.
431 P

ASSURANCE LES ARCADES
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 INTERMEDIAIRE
 D’ASSURANCES REGIE PAR LA

 LOI(17-99(PORTANT(CODE
 DES(ASSURANCES(TELLE(QUE

 MODIFIEE ET COMPLETEE PAR
LA(LOI(59-13

CAPITAL SOCIAL 122.222 DHS
 SEIGE(SOCIAL(:(APPT(1,(6(RUE
MOULAY(SLIMANE(-(RABAT

IF(:(15280432
R.C (RABAT( 117271

العام) الجمع  محضر  بمو 0 
(،2222 يناير) (15 بتا5يخ) االستثنائي 

تقر5):

الحصص) تفويت  على  املوافقة 
السيد) بين  (2222 يناير) (14 بتا5يخ)
من) البائع،) زاهر،) حاجي   واد 
الرحيم) عبد  والسيد  ناحية،)
أخرى. ناحية  من  املشتري،) عدي،)
هذه) 5أسمال  أصبح  وبذلك 

الشركة موزعا على الشكل التالي):
 522 (: قطبي) العزيز  عبد  السيد 

أنصبة.
 522 (: السيد عبد الرحيم عدي)

أنصبة.
املجموع):)1.222)أنصبة.

السيد) استقالة  على  املوافقة 
 واد حاجي زاهر كمسير للشركة.

الشركة) إدا5ة  على  الحفاظ 
للمسيرين):

السيد عبد العزيز قطبي.
وتعيين السيد عبد الرحيم عدي)

كمسير ثاني.
السيد عبد الرحيم عدي والسيد)
بكل) يتمتعان  قطبي  العزيز  عبد 
عن) نيابة  للتصرف  الصالحيات 
الشركة،)باستثناء)العمليات البنكية)
التي تتطل0 التوقيع املشترك لهذين)

املديرين.
تم تعيين السيد عبد العزيز قطبي)
التأمين) شركة  تجاه  مسؤوال  ممثال 
واالحتياط) التأمين  مراقبة  وهيئة 

اال تماعي بين مديري الشركة.
اعتماد النظام األسا�سي املحدث)

للشركة.
بمثابة مقتطف وبيان

432 P

2M PIECES AUTOS
Sigle 2MPA(SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ش.م.م

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
حيث) بالرباط،) (2222 فبراير) (19  
تم وضع القانون التأسي�سي لشركة)
محدودة املسؤولية ش.م.م،)مميزاتها)

كالتالي):
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

محدودة املسؤولية ش.م.م.

 2M PIECES AUTOS (: التسمية)

.Sigle 2MPA(SARL

وشراء  بيع   : اال تماعي  الهدف 

أ زاء السيا5ات بالتقسيط.

املقر اال تماعي : يقع في حي الفتح 

أمل 5 5قم 246 حي املسيرة - الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

إلى  مقسمة  د5هم   122.222 مبلغ 

د5هم   122 فئة  من  حصة   1222

وحر5ت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف :

السيد نو5 الدين املخلوفي : 522 

حصة.

السيد 5شيد مفتاح : 522 حصة.

مفتاح  5شيد  السيد   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  يعتبر مسير 

محدودة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجا5ية بالرباط 

تحت 5قم 1492 بتا5يخ 4 ما25 2222 

السجل التجا5ي 5قم 143587.

433 P

WEBAXUS
SARL AU

تأسيس) على  االتفاق  تم  لقد 

شركة حس0 املعطيات التالية):

 WEBAXUS شركة) (: التسمية)

.SARL AU

املقر اال تماعي : العما5ة 1 الشقة 
محمد  شا5ع  املدوز  تجزئة   4 5قم 

الخامس تما5ة.

الهدف : مبرمج في اإلعالميات.

املدة : 99 سنة ابتداء من تا5يخ 

التأسيس.

 : املال  5أ2  عدد   : الرأسمال 

122.222 د5هم.

السيد  تسير من طرف   : التسيير 

نبيل مو5شيد املزداد سنة 18 سبتمبر 

1987 في تما5ة.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

االبتدائية بتما5ة في 11 ما25 2222 

تحت 5قم 3326.

434 P

JANS CAR
SARL AU

غير) العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

العادي املنعقد يوم)23)ديسمبر)2219 

JANS CAR SARL AU شركة  لشركة)

محدودة املسؤولية برأسمال 52.222 

د5هم تم االتفاق على ما يلي :

الرفع من 5أسمال : 52.222 د5هم 

إلى 822.222 د5هم.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

لدى املحكمة التجا5ية بالرباط يوم 

6 ما25 2222 تحت 5قم 124733.

435 P

AKHCHAB TURK SUCC
تأسيس فرع

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)

فرع) تأسيس  تم  (،2222 ما25) (5

 KRTL« املسماة) التركية  للشركة 

 ULUSLARARASI TICARET VE

 »PAZARLAMA LIMITED SIRKETI

ذات) (214350-5 مسجلة تحت 5قم)

الخصائص التالية):

 AKHCHAB TURK (: التسمية)

.SUCC

للشركة) فرع  (: القانونية) الصفة 

التركية.

مقر الشركة):)تجزئة  نان حصا5)

طريق) بيس  (28 متجر) (8 عما5ة)

القنيطرة سال.

:  علت  اال تماعي  الهدف 

املغرب  داخل  لها  هدفا  الشركة 

وخا5 ه إما لحسابها أو حساب الغير 

أو باالشتراك : االستيراد والتصدير، 

الشراء والبيع، وتسويق  ميع أنواع 

البضائع والخدمات.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

املسير : كيرتيل فوزي.



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   226(

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير إلى 31 ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
يوم 9 ما25 2222 تحت 5قم 31311.
436 P

 KHALADI CONSULTING &
TRADING COMPANY

SARL
»KCTC«

إعالن عن التغيير
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
أبريل) (22 بتا5يخ) بالرباط  املنعقد 
االستثنائي) العام  والجمع  (2216
 2222 فبراير) (22 بتا5يخ) املنعقد 
 KHALADI لشركة) الشركاء) قر5 
 CONSULTING( &( TRADING
5أسمالها) (COMPANY SARL
اال تماعي) ومقرها  د5هم  (12.222
الطائرات) الحوز،) شا5ع  (4 برقم)

الرباط ما يلي):
تحويل املقر اال تماعي للشركة إلى)
5قم)4)شا5ع الحوز،)الطائرات الرباط.
للشركة) اال تماعي  الهدف  تغيير 
والتسيير،) لالستشا5ات  مكت0  إلى 

والتدقيق.
االستيراد والتصدير.

نشاط ز5اعي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
ما25) (9 بتا5يخ) بالرباط  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)124755.
437 P

AL HADAF CAR
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

شا5ع بير انز5ان، عما5ة انصاف، 
الشقة 5قم 12، الطابق 3، املحمدية

إقالة مسير ثاني
وفقا ملحضر قرا5ات الشريك) (- (I
فبراير) (3 بتا5يخ) باملحمدية  الوحيد 
قر5 الشريك الوحيد لشركة) (،2222
 »AL HADAF CAR SARL AU«

القرا5ات التالية):

سالم) أسامة  السيد  إقالة  (- (1

السالم،) نسية) عبد  مفتاح 

5قم) اإلقامة  لبطاقة  حامل  ليبية،)

باملحمدية،) قاطن  (T226179H

منصبه) من  (،312 5قم) لسيستا 

 3 من) ابتداء) للشركة  ثاني  كمسير 

على) ونهائي  تام  وإبراء) (2222 فبراير)

التسيير.

2)-)تأكيد السيد احمد فضل هللا)

فضل هللا) 5به  عبد  والسيد  املغربي 

كمسيرين للشركة ابتداء)من)3)فبراير)

2222،)واعترافهم بقبولها.

املمنوحة) السلطة  تحديد  (- (3

للمسيرين.

من) (15 5قم) البند  تعديل  (- (4

القانون األسا�سي للشركة.

II)-)اإليداع القانوني):)تم باملحكمة)

2)ما25) االبتدائية للمحمدية بتا5يخ)

2222)تحت 5قم)394.

438 P

HAKIM AVICOLE
»HAKIMAVI«

شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

5أسمالها 22.222 د5هم

نقل املقر اال تماعي
بمقت�سى محضر الجمع العام غير)

2)ما25) العادي املنعقد بسال بتا5يخ)

قر5 الشريك الوحيد للشركة) (2222

حي) سال  من  اال تماعي  املقر  نقل 

إلى) (98 5قم) الياسمين  زنقة  السالم 

تيفلت خميس سيدي يحيى دوا5 أيت)

العربي.

وبالتالي تعديل املادة)4)من النظام)

األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 ما25) (12 يوم)

.34384
للخالصة والبيان

439 P

 MOROCCAN
 CONSULTING, FINANCE

AND SERVICES
»MCFS«

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي والقانون األسا�سي املحين)
واملسجالن بتا5يخ)11)فبراير)2222)تم)

ما يلي):
اال تماعي) املقر  وتحويل  نقل  تم 
أكدال) (2 5قم) عقبة  شا5ع  (46 من)
الرباط إلى)12)ساحة العلويين الطابق)

2)5قم)2)حسان الرباط.
لدى) القانوني  اإليداع  وتم 
التجا5ية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 TP  2222 ما25) (5 بتا5يخ) بالرباط 

.25124282
للخالصة والبيان

440 P

ITECH NAYER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 
شريك وحيد

يقد5 5أسمالها ب : 122.222 د5هم
املقر اال تماعي : الرقم 4، زنقة واد 
زيز، الطابق الثالث، الشقة 5قم 7، 

أكدال - الرباط
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
23)يناير) 2222)ومسجل في) 22)يناير)
تحمل) شركة  تأسيس  تم  (،2222

الخصائص التالية):
 ITECH NAYER« (: التسمية)

.»SARL AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
شريك) وذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.
الهدف اال تماعي):)1)-)تكنولو يا)

املعلومات))مبرمج،)محلل،)مصمم).
2)-)االستيراد والتصدير.

3)-)صيانة أنظمة التشغيل اآللي.
د5هم) (122.222 (: املال) 5أ2 
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)د5هم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)
السنة األولى تبتدئ من تا5يخ تأسيس)

الشركة إلى)31)ديسمبر.
زنقة) (،4 الرقم) (: اال تماعي) املقر 
واد زيز،)الطابق الثالث،)الشقة 5قم)

7،)أكدال)-)الرباط.
سكينة) السيدة  (: التسيير)
لبطاقة) الحاملة  الفحفوحي،)
(،G615282 5قم) الوطنية  التعريف 

ملدة غير محدودة.
توزيع األ5باح):)من األ5باح الصافية)
تؤخذ)5%)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.
تم اإليداع القانوني للشركة باملركز)
الجهوي لالستثما5 بالرباط بتا5يخ)27 

.(RC(:(143443( 2222(فبراير
441 P

 SOCIETE CAFE DOHA EL
BAHRAOUI

SARL AU
 LOT(DOHA 2 N 13 SIDI(ALLAL

BAHRAOUI
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2222 فبراير) (27 غير العادي بتا5يخ)

لشركة كفي الضوحة البحراوي):
كفي) لشركة  املسبق  الحل  تم 
السيد) وتعيين  البحراوي  الضوحة 
للشركة) كمصفي  حامدي  حميد 
 2 بمقرها اال تماعي تجزئة الضوحة)

5قم)13)سيدي عالل البحراوي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
بتا5يخ) بالخميسات  االبتدائية 

4)ما25)2222)تحت 5قم)127.
442 P

CROUSTINELLE
SARL

 5 بتا5يخ) عرفي  عقد  تحت 
شركة) تأسيس  تم  (،2222 فبراير)

باملواصفات التالية):
 CROUSTINELLE (: التسمية)

.SARL



2263 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

املقر اال تماعي : 46، شا5ع محمد 

املكت0  األول،  الطابق  الز5قطوني، 
5قم 3، الدا5 البيضاء.

الهدف اال تماعي : تموين وتنظيم 

الحفالت واملراسم، املعجنات واملخابز 

املواد  استيراد  ميع  والحلويات، 

واملواد  واملنتجات  واملواد  واملعدات 

الالزمة لتحقيق غرض الشركة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

 ALI التسيير : السيد علي العلوي

الخملي�سي  والسيد هشام   ALAOUI

.HICHAM KHAMLICHI

الرأسمال : 12.222 د5هم.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

التجا5ية بالدا5 البيضاء.

السجل التجا5ي : 456525.
قصد النشر واإلعالن

443 P

ائتمانية محمد بوزبع

تما5ة

LINEATEC
2.ت الرباط 49435

تحويل مقر الشركة
تحيين القوانين األساسية للشركة

حر5) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1
قر5) (،2222 يناير) (28 في) بالرباط 

لشركة) االستثنائي  العام  الجمع 
5أسمالها) ش.ذ.م.م،) (LINEATEC

بالرباط) مقرها  د5هم  (1.522.222
ولد) فال  شا5ع  (،125 5قم) أكدال،)

عمير،)الطابق األول،)ما يلي):

تحويل مقر الشركة إلى الرباط حي)
7،)قطاع) الرياض،)زنقة الكاكي،)5قم)

9،)إيلو)19)و)22.

األساسية) القوانين  تحيين 

للشركة.

2)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 ما25) (12 بتا5يخ)

.124784
من أ ل االستخالص والبيان

444 P

CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

 Avenue(des(Fars,(appt(N°(1,(C.Y.M(,922

-(Rabat

Tél.(:(05.37.79.59.99

Fax(:(05.37.79.55.73

H&M MARBRE
SARL
تأسيس

في) العرفي  العقد  تسجيل  تا5يخ 
والتي) (2222 فبراير) (25 في) الرباط 

تحمل الخصائص التالية):
استغالل) (: اال تماعي) الهدف 
واالستيراد) التصدير  الرخام،) مقالع 

للرخام واملواد املختلفة.
5أسمال الشركة):)322.222)د5هم)
نقدا وهي تمثل)3222)حصة من فئة)

122)د5هم للحصة الواحدة).
ملكية حصص املشا5كة هي):

 1522 (: املر�سي) بوبكر  السيد 
حصة أي)152.222)د5هم.

(: الوهابي) السالم  عبد  السيد 
1522)حصة أي)152.222)د5هم.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)
التسجيل) تا5يخ  من  تبتدئ  األولى 

لنهاية السنة.
شا5ع) (،3 5قم) (: اال تماعي) املقر 
املسيرة حي يعقوب املنصو5)-)الرباط.
عبد) السيد  قبل  من  (: التسيير)
للبطاقة) الحامل  الوهابي  السالم 
غير) ملدة  (LC36827 5قم) الوطنية 

محدودة.
التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

.143785
445 P

 FIDUTEMA(مكت0 الحسابات واالستشا5ة

ش.م.م

5قم)136)شا5ع القاهرة كومطراف)1،)تما5ة

COCINAS.COM MAROC
SARL

تغيير تا5يخ حصر السنة املالية 
لشركة والزيادة في 5أسمال الشركة

في))) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) قر5ت  (،2219 ديسمبر) (31
 COCINAS.COM MAROC SARL

ش.م.م ما يلي):

1)-)تغيير تا5يخ حصر السنة املالية)

لشركة.

الشركة) 5أسمال  في  زيادة  (- (2

122.222)د5هم وتمت) الذي يقد5 ب)

ليصبح) د5هم)) (922.222( إضافة)

1.222.222)د5هم.

األسا�سي) القانون  تحيين  (- (3

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (13 بتا5يخ)

.124392

446 P

 FIDUTEMA(مكت0 الحسابات واالستشا5ة

ش.م.م

5قم)136)شا5ع القاهرة كومطراف)1،)تما5ة

ASMACRUSHING
SARL AU

بيع حصص، تغيير الصفة القانونية 
وتغيير النشاط التجا5ي

مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قر5ت شركة) (،2222 يناير) (21 ( ( في)

 ASMACRUSHING SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد ما يلي):

22.222)حصة في ملكية) بيع) (- (1

السيد) إلى  العكرمي  أسماء) السيدة 

باتريس كودان.

2)-)تغيير الصفة القانونية للشركة)

ذات) املسؤولية  من شركة محدودة 

الشريك الوحيد إلى شركة من شركة)

محدودة املسؤولية.

3)-)تغيير النشاط التجا5ي):

مقاول في أشغال الحفر واستغالل)

القالع.

معالجة نفايات البناء.

األسا�سي) القانون  تحيين  (- (4

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (17 بتا5يخ)

.124438

447 P

 FIDUTEMA(مكت0 الحسابات واالستشا5ة

ش.م.م

5قم)136)شا5ع القاهرة كومطراف)1،)تما5ة

TRANSPORT HAKOM
SARL AU

توسيع النشاط التجا5ي
مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قر5ت شركة) (،2222 فبراير) (27 ( ( في)

 TRANSPORT HAKOM SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد ما يلي):

1)-)توسيع النشاط التجا5ي):

والدولي) الوطني  النقل 

للمستخدمين.

النقل الوطني والدولي للبضائع.

للسياح) والدولي  الوطني  النقل 

واملسافرين.

األسا�سي) القانون  تحيين  (- (4

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 ما25) (9 بتا5يخ)

.124741

448 P

www.EURODEFIS.com

 BEYONDGOALS SOLUTION

& CONSULTING
SARL

السجل التجا5ي 5قم 445819 

التنازل عن األسهم اال تماعية
تغيير الشكل القانوني من شركة 
ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

 2222 فبراير) (21 بتا5يخ) للشركاء)

 BEYONDGOALS« لشركة)

 SOLUTION( &( CONSULTING
التجا5ي) بالسجل  املسجلة  (»SARL

 445819 5قم) تحت  البيضاء) بالدا5 

اتخذوا القرا5ات التالية):

األسهم) نقل  ميع  املوافقة على 

ياسمين لصالح) السيدة معمو5  بين 

السيدة 5شمي حسناء.
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تغيير الشكل القانوني من شركة)
شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد.
التعديل املقابل للنظام األسا�سي.

محكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (4 في) التجا5ية  البيضاء) الدا5 

2222)بمو 0 5قم)733149.
449 P

URBAN COMPANY
SARL

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
اسم الشركة):)إيربان كومباني.

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
أشغال مختلفة) (: غرض الشركة)
أنواع) وتنظيم  ميع  والتكييف 

املناسبات.
عنوان املقر):))5قم)2)عما5ة)6)زنقة))

 دة الرباط.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 122.222 (: مبلغ 5أسمال الشركة)

د5هم مقسم كالتالي):
 7 5قم) برا5و عنوان  مراد  السيد 
حي أبي 5قراق الرباط لديه) (31 زنقة)

حصة تقد5 ب)1222)حصة.
تعيين السيد مراد برا5و) (: املسير)

مسيرا للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتا5يخ) بالرباط  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)142997.
450 P

 EFFYIS FINANCIAL
SERVICES

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2219)قد) 25)ديسمبر) الرباط بتا5يخ)
املسؤولية) ذات  شركة  ( تأسيس) تم 

املحدودة):

 EFFYIS FINANCIAL (: التسمية)

.SERVICES

االستشا5ة) (: اال تماعي) الهدف 

والتسيير.
5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)د5هم للحصة الواحدة):

عمر بن يحيى):)522)حصة.

يونس عراقي حسيني):)522)حصة.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

 5 الطابق األول شقة 5قم) (: املقر)
عما5ة)94)زنقة نابولي املحيط الرباط.

يونس) (- يحيى) بن  عمر  (: املسير)

عراقي حسيني.
التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

.143641

451 P

SALHI GARICOLE
ش.م.م

تأسيس
بمو 0 عقد عرفي مؤ5خ في) (- (I

)شركة ذات) تأسيس) (2216 ما25) (9

املواصفات) لها  املحدودة  املسؤولية 

التالية):

االستغالل) (: اال تماعي) الهدف 

الفالحي.

التنمية) حي  (: اال تماعي) املقر 

املعازيز.

املدة):)99)سنة من تا5يخ التأسيس.

الرأسمال):)حدد 5أسمال الشركة)

في)122.222)د5هم مقسمة إلى)1222 

122)د5هم) حصة ا تماعية من فئة)

للحصة اال تماعية):

 522 (: بوشعي0) صالحي  السيد 

حصة ا تماعية.

 522 (: السيد صوادقة عبد االله)

حصة ا تماعية.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 
مع) للشركة  وكيال  بوشعي0  صالحي 

 ميع الصالحيات.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتا5يخ) (879 5قم) تحت  بالخميسات 
سجل تجا5ي 5قم) (2216 سبتمبر) (9

.27771
للنسخ والبيان

الوكيل

452 P

 OUHASAN IKHWANE
SARL AU

تبعا للمحضر العام الذي انعقد)
تم الزيادة) (،2222 فبراير) (17 بتا5يخ)

النشاطات االتية):
 VENTE ET ACHAT DE
 DECHETS ET PIECES USAGEES

.ET RECYCLAGE DES DECHATS
 12 زنقة دبي 5قم) (: املقر الرئي�سي)

املر�سى العيون.
في ملك السيد حسن ونير.

االدا5ة):)حسن ونير.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
5قم) تحت  (،2222 ما25) (12 بتا5يخ)

.2222/687
453 P

STE BOUCH NAVAL
تعديالت قانونية

.STE BOUCH NAVAL  : التسمية
الشكل  القانوني : شركة ذات 

مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

املقر اال تماعي : زنقة الشاطى 
االبيض 5قم 32 عما5ة ماء العينين 

مكت0 2 العيون
الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)
 2222 ما25) (12 بتا5يخ) الغير عادي 

قر5 املشا5كون ما يلي):
طرف) من  حصة  (1222 تفويت)
السيدة مريم كروم الى السيد محند)

كروم.

تعيين السيد محند كروم كمسير)
وشريك وحيد للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
5قم) تحت  (،2222 ما25) (11 بتا5يخ)

.712/2222
454 P

 STE PESCADOS DEL
ATLANTICO OESTE

»PAO«
تاسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتا5يخ)12)ما25)
2222،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):
 PESCADOS DEL (: التسمية)

.»ATLANTICO OESTE »PAO
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خا5 ه):
السمك،) ميع) وشراء) بيع 

االنشطة املتعلقة بالصيد والبحر.
املسيرة) تجزئة  (: الرئي�سي) املقر 
باملر�سى) الثالث  الشطر  الخضراء)

تحت 5قم)264C)العيون.
الراسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 الى) د5هم مقسمة 
فئة)122)د5هم للواحدة في ملك عبد)

الغاني الديك.
السيد) تسيير من طرف  (: االدا5ة)

عبد الغاني الديك.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
5قم) تحت  (،2222 ما25) (12 بتا5يخ)
5قم) تجا5ي  سجل  (،695/2222

.31319
455 P

STE STRASCO
SARL AU

RC : 31375
تاسيس شركة

ما25) (11 بتا5يخ) بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية) انشاء) (2222

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
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ش.م.م.) (STRASCO (: التسمية)
بشريك وحيد.

أشغال) عامة،) تجا5ة  (: النشاط)
متعددة.

شا5ع) (53 5قم) (: اال تماعي) املقر 
البحا5ة) تجزئة  ابي  بن  علي  االمام 

املر�سى العيون.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس.
د5هم)) (122.222 (: الراسمال)

مقسمة الى)1222)حصة كالتالي):
السيد حسن دين)1222)حصة.

تم تعيين السيد حمزة) (: التسيير)
دين كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
ما25) (11 االبتدائية بالعيون بتا5يخ)

2222،)تحت 5قم)2222/727.
456 P

  RESIDENCE
 UNIVERSITAIRE

LAAYOUNE
تبعا للعقد العرفي بتا5يخ)4)ما25)
2222،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):
 RESIDENCE (: التسمية)

.UNIVERSITAIRE LAAYOUNE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
وإدا5ة) ( انشاء،)تشغيل) (: املوضوع)

سكن الجامعي.
اإلقامة) العقا5ي  التطوير 

الجامعية التموين الجماعي.
إدا5ة تشغيل أي نوع من) إنشاء) (
السكن الجامعي أواملطاعم،)الفضاء،)
االلعاب،)الترفيه))واالستجمام)....)الخ.

مكة،) شا5ع  (22 (: الرئي�سي) املقر 
الفتح) حي  (،14 5قم) االول،) الطابق 

العيون.
الراسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 الى) د5هم مقسمة 
مقسمة) للواحدة،) د5هم  (122 فئة)

كاالتي):
 342 (.... السيد محمد الحجوجي)

حصة.

 332 (..... السيد احمد بن طال0)

حصة.

 332 (..... أمقران) عمر  السيد 
حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: االدا5ة)
بن) احمد  السيد  الحجوجي،) محمد 

طال0 والسيد عمر أمقران.
بكتابة) تم  القانوني  االيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
5قم) تحت  (،2222 ما25) (12 بتا5يخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (692/2222
5قم) التحليلي  الرقم  تحت  التجا5ي 

.31377
457 P

 STE TRAVAUX PUBLICS
LAAYOUNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمساهم واحد
تاسيس شركة

 26 بتا5يخ) العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين) وضع  تم  (،2222 فبراير)

الشركة ذات املميزات التالية):
 STE TRAVAUX (: التسمية)

.PUBLICS LAAYOUNE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
االنشطة) مختلف  ( (: املوضوع)

املرتبطة بالبناء.
الطرقات،) التصريف،) أشغال 
الهاتف) شبكات  الصحي،) الصرف 

واملاء)واشغال التهيئة العامة)...)ألخ.
املقر الرئي�سي):)مدينة الوفاق،)5قم)

G822)،)نوع)HE2))العيون.
الراسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 الى) د5هم مقسمة 
بالكامل) ويملكها  د5هم  (122 فئة)

السيد))امبا5ك الزكيطي.
السيد))) طرف  من  تسير  (: االدا5ة)

امبا5ك الزكيطي.
بكتابة) تم  القانوني  االيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
5قم) تحت  (،2222 ما25) (12 بتا5يخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (691/2222
5قم) التحليلي  الرقم  تحت  التجا5ي 

.31315
458 P

STE MELY - SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمساهم واحد
تاسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتا5يخ)4)ما25))
2222،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):
.STE(MELY((-(SUD(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

التصدير،) االستيراد،) ( (: املوضوع)
الشراء،)البيع والتسويق)؛

)الوطنية) العامة) والتجا5ة  توزيع 
والدولية))لجميع املنتجات النهائية أو)
املنتجات) من  ميع  املصنعة،) شبه 
و ميع) والسلع،) املصنعة،) أو  الخام 
السلع،) الغذائية،) املواد  أنواع 
املتعلقة) امللحقات  و ميع  واالالت،)
بجميع املجاالت بجميع انواعها ومن)
عن) بالنيابة  سواء) املصاد5   ميع 
املجتمع أو الي أشخاص طبيعيين أو)

اعتبا5يين آخرين)...)الخ.
املقر الرئي�سي):)مدينة الوفاق،)5قم)

G822)،)نوع)HE2))العيون.
الراسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 الى) د5هم مقسمة 
بالكامل) ويملكها  د5هم  (122 فئة)

السيد أمين بوشوا5ب.
السيد))) طرف  من  تسير  (: االدا5ة)

أمين بوشوا5ب.
بكتابة) تم  القانوني  االيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
5قم) تحت  (،2222 ما25) (11 بتا5يخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (717/2222
5قم) التحليلي  الرقم  تحت  التجا5ي 

.31373
459 P

STE RIMAROC CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمساهم واحد
تاسيس شركة

بتا5يخ العرفي  للعقد   تبعا 
تم وضع قوانين) (،2222 فبراير) (21  

الشركة ذات املميزات التالية):

 STE RIMAROC (: التسمية)
.CASH

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضوع):)صرف العمالت)..)الخ.

محمد) محج  (: الرئي�سي) املقر 
زنقة) السما5ة1،) اقامة  الساد2،)

بوقنادل،)5قم)1)العيون.
الراسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 الى) د5هم مقسمة 
بالكامل) ويملكها  د5هم  (122 فئة)

السيد))علي شمس الدين.
السيد))) طرف  من  تسير  (: االدا5ة)

علي شمس الدين.
بكتابة) تم  القانوني  االيداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
5قم) تحت  (،2222 ما25) (5 بتا5يخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (632/2222
5قم) التحليلي  الرقم  تحت  التجا5ي 

.31227
460 P

 STE XIE ZHONG
 MOROCCO AUTOMOTIVE
 AIR CONDITIONING CO

 LTD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
5أسمال : 2.222.222 او5و

املقر الرئي�سي : اقامة 5قم 131، 
 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132
 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142

 148
 ATLANTIC FREE ZONE

KENITRA
السجل  التجا5ي 5قم : 45971

بيع االسهم اال تماعية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
(،2219 ديسمبر) (24 بتا5يخ) املؤ5خ 
تمت املصادقة من طرف مساهموا)

الشركة على القرا5ات التالية):
طرف) من  الحصة  بيع  تم  لقد 
 GE الى السيد) (WANG WEI السيد)

.HONGBING
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الجمع العام االستثنائي قر5 تغيير)
االسا�سي) القانون  من  و7) (6 املادة)

للشركة.
املادة)))6:)ساهم مساهمو الشركة)
وذلك) او5و  (2.222.222 قد5ه) بمبلغ 

كما يلي):
 NANJING XIEZHONG(الشركة
 AUTO-A IRCONDIT IONER
 (GROUPE( CO.LTD  1.999.992

أو5و.
 .....  GE HONBING السيد)

12أو5و.
5اسمال) تحديد  تم  (:7 املادة)
او5و) (2.222.222 بمبلغ) الشركة 
بقيمة) سهما  (222.222 الى) مقسمة 
على) تخصيصها  تم  والتي  أو5و  (12

النحو التالي):
 NANJING XIEZHONG(الشركة
 AUTO-A IRCONDIT IONER
 1.999.999   (GROUPE( CO.LTD

حصة.
........  GE HONBING  السيد)

1)حصة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
يناير) (8 بتا5يخ) بالقنيطرة  التجا5ية 

2222،)تحت 5قم)73875.
461 P

 STE AERONAUTIQUE
SERVICES INDUSTRIES

SARL
بيع الحصص اال تماعية

العام االستثنائي) الجمع  بمو 0 
املنعقد بتا5يخ)18)ديسمبر)2219،)قد)

قر5 ما يلي):
الحصص) بيع  على  املصادقة 

اال تماعية.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.

منح الصالحيات.
أسئلة مختلفة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالدا5البيضاء)بتا5يخ)5)فبراير)2222،)

5قم االيداع القانوني)732734.
بمثابة مقتطف وبيان

462 P

 STE APPLICATIONS
 INDUSTRIELLES ET
INFORMATIQUES

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

الزيادة في 5اسمال
العام االستثنائي) الجمع  بمو 0 

بتا5يخ)7)يناير)2222،)قر5 ما يلي):
الزيادة في الراسمال الشركة.

تعديل القانون االسا�سي.
منح الصالحيات.
أسئلة مختلفة.

تم االيداع القانوني بكتابة الضبط)
لدى املحكمة التجا5ية بالدا5البيضاء)
بتا5يخ)26)فبراير)2222،)5قم االيداع)

القانوني)732327.
بمثابة مقتطف وبيان

463 P

STE LAZAM
SARL

تحويل املقر  اال تماعية
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)

27)يناير)2222،)قد قر5 ما يلي):
تحويل املقر اال تماعي للشركة.

بالنظام) املتعلقة  التعديالت 
االسا�سي.

منح الصالحيات.
أسئلة مختلفة.

تم االيداع القانوني بكتابة الضبط)
لدى املحكمة التجا5ية بالدا5البيضاء)
2222،)5قم االيداع) بتا5يخ)12)ما25)

القانوني)733825.
بمثابة مقتطف وبيان

464 P

 STE MAROC BILLET
SARL AU

بيع الحصص اال تماعية
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ))بتا5يخ)
2222،)قد الشريك الوحيد) 5)فبراير)

ما يلي):
بيع الحصص اال تماعية.

للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 
الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

لشريك وحيد.

با5ونجي) السيد  وابراء) استقالة 
كريسطوف كمسير للشركة.

تبني قواعد  ديدة.
منح الصالحيات.
أسئلة مختلفة.

تم االيداع القانوني بكتابة الضبط)
لدى املحكمة التجا5ية بالدا5البيضاء)
بتا5يخ)17)فبراير)2222،)5قم االيداع)

القانوني)731223.
بمثابة مقتطف وبيان

465 P

 STE SASORTEX
SARL AU

تاسيس شركة
مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (،2222 فبراير) (5 بتا5يخ)
ذات) لشركة  االسا�سي  القانون 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصوصيات التالية):
في) االنشطة  (: الشركة) غرض 
انتاج املالبس واملنسو ات التجا5ية)

واستيراد وتصدير من  ميع االنواع.
شا5ع) (47 (: اال تماعي) املقر 
الخامس) الطابق  لالياقوت 

الدا5البيضاء.
مدة الشركة):)99)سنة.

الراسمال):)12.222)د5هم.
عماد) السيد  (: والتسيير) االدا5ة 

عبد العالي.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 26 بتا5يخ) بالدا5البيضاء) التجا5ية 
5قم) التجا5ي  السجل  (2222 فبراير)
5قم) القانوني  االيداع  (،458171

.732244
بمثابة مقتطف وبيان

466 P

 STE APPLICATIONS
 INDUSTRIELLES ET
  INFORMATIQUES

 SARL
استقالة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قد) (،2219 أكتوبر) (9 املنعقد بتا5يخ)

تم تقر5 ما يلي):

استقالة وابراء)املدير العام السيد)
بوعياد عبد العالي.

منح الصالحيات.
أسئلة مختلفة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 25 بتا5يخ) بالدا5البيضاء) التجا5ية 
ديسمبر)2219،))االيداع القانوني 5قم)

.724879
بمثابة مقتطف وبيان

467 P

 STE AK SAKA
 DEVELOPPEMENT

SARL
تاسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)
تم وضع القانون) (،2219 فاتح نونبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة بالخصوصيات التالية):
غرض الشركة):)الترويج العقا5ي.

شا5ع) (47 (: اال تماعي) املقر 
لالياقوت الطابق)5)الدا5البيضاء.

مدة الشركة):)99)سنة.
الراسمال):)12.222)د5هم.

محمد) السيد  (: والتسيير) االدا5ة 
سعد القباج.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 7 بتا5يخ) بالدا5البيضاء) التجا5ية 
5قم) التجا5ي  السجل  (،2219 نونبر)

.447857
بمثابة مقتطف وبيان

468 P

SKHAR ANFA
SARL 

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)
تم وضع القانون) (،2219 نوفمبر) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بالخصوصيات التالية):
غرض الشركة):)األنشطة الخاصة)

بالفندقة،)مطعم.
زنقة عبد) (126 (: املقر اال تماعي)
الرحمان الصحراوي الطابق)2)الباب)

3)سيتي با5ك الدا5 البيضاء.
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مدة الشركة):)99)سنة.
الرأ2 مال):)12.222)د5هم.

السيد عثمان) (: اإلدا5ة والتسيير)
ابن عبد الجليل والسيد حمزة ابن)

عبد الجليل.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا5يخ) البيضاء) بالدا5  التجا5ية 
التجا5ي) السجل  (،2219 4)ديسمبر)

5قم)449917.
بمثابة مقتطف وبيان

469 P

AXXAM FAMILY OFFICE
SARL

بيع الحصص اال تماعية
العام االستثنائي) الجمع  بمو 0 
قد) (،2222 يناير) (15 املنعقد بتا5يخ)

قر5 ما يلي):
الحصص) بيع  على  املصادقة 

اال تماعية.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

منح الصالحيات.
اسئلة مختلفة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
للضبط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5)
2222،)5قم) 5)فبراير) بتا5يخ) البيضاء)

اإليداع القانوني)729648.
بمثابة مقتطف وبيان

470 P

ZIET PRODUCTION
SARL AU

تقسيم الحصص اال تماعية
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)
15)يناير)2222،)قر5 الشريك الوحيد)

ما يلي):
الحصص) منح  على  املوافقة 

اال تماعية.
فشتال) شيماء) السيدة  تعيين 

كمسيرة للشركة.
تغيير الصفة القانونية للشركة إلى)

شركة ذات مسؤولية محدودة.
تعديل الهدف اال تماعي.

تبني قواعد  ديدة.
منح الصالحيات.

أسئلة مختلفة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5)
البيضاء)بتا5يخ)12)فبراير)2222)5قم)

اإليداع القانوني)732293.
بمثابة مقتطف وبيان

471 P

 STE MOYEN ATLAS
 LIATTAJHIZ WA

ALISTITMAR
SARL

بمقت�سى املحضر املصادق عليه)
االستثنائي) العام  الجمع  طرف  من 

لشركة):
 STE MOYEN ATLAS
 LIATTAJHIZ WA ALISTITMAR

.SARL
الكائن مقرها بشا5ع مزوا5 عما5ة)
4)العيون،)قر5 الجمع) النصر الشقة)
املذكو5ة للشركة  االستثنائي   العام 

ما يلي):
املذكو5ة) للشركة  فرع  إنشاء)
األمل) تجزئة  أغسطس  (22 بشا5ع)

الطابق الخامس 5قم)15)بني مالل.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
ببني) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

مالل تحت 5قم)131/2218.
 8411 عدد) التجا5ي  السجل 

بتا5يخ)13)ما25)2218.
472 P

SCROLL MASTERS AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تأسيس رشكة

محر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (،2222 فبراير) (24 بالرباط بتا5يخ)
إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)
الخاصيات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 SCROLL MASTERS (: االسم)

.AGENCY
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع اال تماعي):)تطوير املوقع.
والهاتف) الوي0  تطبيقات  تطوير 

املحمول.
تكنولو يا) مشا5يع  إدا5ة 

املعلومات.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التقييد في السجل التجا5ي.
املقر):)5قم)15)شا5ع األبطال 5قم)

4)أكدال،)الرباط.
الرأسمال):)12.222)د5هم مقسمة)
د5هم) (122 حصة من فئة) (122 إلى)

للحصة الواحدة.
السيد ياسين نسي0) (: الحصص)

122)حصة.
نسي0) ياسين  السيد  (: التسيير)
محدودة) غير  ملدة  للشركة  كمسير 

بشريك وحيد.
السجل التجا5ي 5قم)143567.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة التجا5ية بالرباط.

473  P

ZOURIATOURS
SARL

إنشاء شركة
بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط تم تأسيس) (2222 11)فبراير)
شركة للنقل السياحي ذات املييزات)

التالية):
 ZOURIATOURS (: التسمية)

.SARL
قيسا5ية) (،8 (: التجا5ي) املقر 
مختا5) زنقة  األمين،) عما5ة  السالم،)

السو�سي حي الليمون الرباط.
الرأسمال):)122.222)د5هم.

الهدف):)النقل السياحي.
الشركاء):)عالء)زو5ية)522)حصة.

هند املزو5ي)522)حصة.
املجموع):)1222)حصة.

السنة املالية):)فبراير)2222.
عين بمقت�سى القانون) (: التسيير)
غير) ملدة  مسير  للشركة  األسا�سي 
زو5ية الحامل) محدودة السيد عالء)
(،IB122166 5قم) الوطنية  للبطاقة 
حي) (12 5قم) (474 بالزنقة) القاطن 

الزالقة بركان.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بتا5يخ)5)ما25)2222،)تحت)
التجا5ي) السجل  5قم  (،1529 5قم)

.143623

474 P

BITAOUI 

DE L’ENGRAISSEMENT 

DE VEAUX
في) مؤ5خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد) (2222 فبراير) (26 بتا5يخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة وشريك واحد.

تسمين) (: اال تماعي) الهدف 

العجول.
د5هم) (12.222 (: 5اسمال الشركة)

مقسمة إلى)122)حصة من فئة)122 

د5هم للحصة الواحدة.

البتاوي عادل)122)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

5قم) مكت0  (342 عما5ة) (: املقر)

محمد) شا5ع  باملو5ي  ممر  بيس  (4

الخامس 5باط.

املسير):)البتاوي عادل.
التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

.143763

475 P

STE STIHAB
SARL

مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2222 فبراير) (18 بتا5يخ) بالقنيطرة 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص) تحمل  والتي  محدودة،)

التالية):

التسمية):)شركة ستيحاب.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
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924)اليانس) املقر اال تماعي):)مج)

دا5نا القنيطرة.

األشغال) (: اال تماعي) الهدف 

العامة والبناء.

عقاقير بالتقسيط.

أدوات املكت0 بالتقسيط.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقا5ية  التجا5ية 

من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

السيدستيتو) إلى  أسند  التسيير 

عبد) الحب�سي  والسيد  يوسف 

اللطيف.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما) (31 يناير إلى)

تا5يخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
5أ2 املال حدد في مبلغ)122.222 

د5هم مقسمة إلى)1222)حصة بقيمة)

122)د5هم للواحدة.

بالسجل) التقييد  تم  (: التقييد)

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجا5ي 

 2222 ما25) (4 بتا5يخ) بالقنيطرة 

تحت 5قم)54473.

477 P

STE JUMPER TRANS
تاسيس

مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2222 ما25) (3 بتا5يخ) بالقنيطرة 

تم تأسيس شركة تحمل الخصائص)

التالية):

.STE JUMPER TRANS(:(التسمية

الشكل القانوني):)ش م م.

5قم) ل  بلوك  (: اال تماعي) املقر 

أو يه) أوالد  السفلي  الطابق  (268

القنيطرة.

نقل) (: اال تماعي) الهدف 

األشخاص.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

إلى) أسند  (: واإلمضاء) التسيير 
الحامل) يوسف،) البوزيدي  السيد 
 G991733 5قم) التعريف  لبطاقة 
الدين،) نصر  الجديوي  والسيد 
5قم) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G677193
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) 5أسمال 
 1222 إلى) مقسمة  د5هم  (122.222
للواحدة،) د5هم  (122 بقيمة) حصة 
وتوزيعها) اكتتابها  وتم  ثمنها  سدد 

كالتالي):
 522 يوسف) البوزيدي  السيد 

حصة.
السيد الجديوي نصر الدين)522 

حصة.
بالسجل) قيد  (: بالسجل) التقييد 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجا5ي 
بتا5يخ) (54499 بالقنيطرة تحت 5قم)

9)ما25)2222.
478 P

SATATION EL HAOUARY
شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها : 122.222 د5هم
مقرها اال تماعي : زومي اقليم وزان

تفويت حصص ا تماعية
حر5) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
املصطفى،) قاسمي  االستاذ  بديوان 
(،2222 يناير) (21 موثق بوزان بتا5يخ)
اال تماعية) الحصة  تفويت  تم 

التالية):
حصة ا تماعية في) (229 تفويت)
ملك السيدة الزهرة الوتري،)الحامل)
5قم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
لفائدة السيد محمد) (،GM142252
التعريف) لبطاقة  والحامل  الوتري 

.LC 625(الوطنية 5قم
من) (27 الفصل) وتغيير  تحيين 

النظام األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (،2222 فبراير) (6 بتا5يخ)

.2543
للخالصة والبيان

األستاذ قاسمي املصطفى
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 COMPTOIR MEHDIA
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر اال تماعي : شا5ع السفير بن 

عائشة، الدا5 البيضاء
السجل التجا5ي 5قم 317523 

الدا5 البيضاء
تعيين مسير  ديد

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2222 18)فبراير) الغير العادي بتا5يخ)
 COMPTOIR MEHDIA لشركة)
ذات) شركة  (CONSTRUCTION

مسؤولية محدودة،)تقر5 ما يلي):
قبول استقالة املسير السيد هاني)
5شيد من مهام تسيير الشركة وإبرائه)
وتعيين) تحفظات،) بدون  تاما  إبراءا 
السيد هاني عابد مسير وحيد ملدة غير)
محدودة وتخويله  ميع الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5قم) تحت  البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

.733812
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OMO SAF AGENCY
مقرها اال تماعي : القنيطرة زاوية 
أبو بكر الصديق وزنقة غاندي، 
إقامة إبراهيم عما5ة »2« 5قم 5

تأسيس شركة ش.ذ.م.م.
بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قانون) وضع  تم  (،2222 2)يناير)
املسؤولية) محدودة  لشركة  أسا�سي 

ذات الخاصيات التالية):
التسمية):)»أمو ساف أ ون�سي«.

أبو) القنيطرة،) (: اال تماعي) املقر 
إقامة) غاندي،) وزنقة  الصديق  بكر 

إبراهيم عما5ة)»2«)5قم)5.
منازل) كراء) (: اال تماعي) الهدف 

مجهزة.
إقتناء)وإستغالل وتنازل ومشا5كة)
والتراخيص) االختراع  براءات   ميع 
النماذج) التجا5ية،) واملعامالت 

والعمليات.
العمليات) كل  عامة  بصفة 
التجا5ية الصناعية املالية والعقا5ية)
مرتبط) �سيء) أي  أو  عقا5ية  والغير 
في) واملساهمة  الشركة  بموضوع 

تنميتها.

الرأسمال اال تماعي):)حدد بمبلغ)

 1222 إلى) مقسم  د5هم  (122.222

حصة ب)122)د5هم للواحد.

 422 محمد) السريفي  السيد 

حصة.

السيدة سهام ملزوق)222)حصة.

 122 أسامة) السريفي  السيد 

حصة.

 122 السيد السريفي محمد علي)

حصة.

 122 عمر) أمير  السريفي  السيد 

حصة.

فا5وق) محمد  السريفي  السيد 

122)حصة.

يوم) تا5يخ  من  سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي للشركة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيدة سهام ملزوق مغربية الجنسية)

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
بالقنيطرة) الساكنة  (Y262483 5قم)
زنقة األميرة عائشة إقامة بنعاشر) (6

وذلك ملدة غير محدودة.

وقد تم الوضع القانوني للشركة)

بالقنيطرة) االبتدائية  باملحكمة 

5قم) تحت  (،2222 فبراير) (11 يوم)

.RC54225
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دو بريتيش تاون بريفي
تغيير قانوني

خاصة) وثيقة  شروط  بمو 0 

مؤ5خة في)22)فبراير)2222،)مسجلة)

العام) الجمع  قر5  القنيطرة،) في 

القانونية) التعديالت  إ راء) للشركة 

على النحو التالي):

نقل املقر األسا�سي للشركة إلى):
زنقة يعقوب املنصو5 إقامة قمر)

5قم)5)القنيطرة.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

للقنيطرة) األولى  الد5 ة  محكمة 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (22 بتا5يخ)

.74324
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UNIVERS INFOSPOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر اال تماعي : زاوية شا5ع أبو بكر 
الصديق و ميل صدقي الزوهاوي، 

متجر 5قم 6، القنيطرة
السجل التجا5ي 5قم 42955 

القنيطرة
تفويت حصص

تحويل املقر اال تماعي
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2219 يناير) (17 الغير العادي بتا5يخ)
 UNIVERS INFOSPOT لشركة)
شركة ذات مسؤولية محدودة،)تقر5)

ما يلي):
حصة) (22 املصادقة على تفويت)
ا تماعية في ملك السيد صبير سكم،)

لفائدة السيد 5بيع السباعي.
املقر) تحويل  على  املصادقة 
العنوان) من  للشركة  اال تماعي 

القديم):
الصديق) بكر  أبو  شا5ع  زاوية 
متجر 5قم) و ميل صدقي الزوهاوي،)

6،)القنيطرة.
إلى العنوان الجديد):

إقامة) الديو5ي  محمد  شا5ع 
هشام مكت0 5قم)2)القنيطرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5قم) تحت  بالقنيطرة،) ( االبتدائية)

68744)بتا5يخ فاتح يوليو)2219.
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STE SURFER TRANS
تأسيس

مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2222 ما25) (5 بتا5يخ) بالقنيطرة 
تم تأسيس شركة تحمل الخصائص)

التالية):
 STE SURFER شركة) (: التسمية)

.TRANS
الشكاللقانوني):)ش م م.

أنوال) زنقة  (23 (: املقر اال تماعي)
 4 5قم) مكت0  (11 فلو5ي) إقمة 
شركة) عند  )مساكنة  القنيطرة)

.ADISTANCE CENTER SARL AU
نقل) (: اال تماعي) الهدف 

األشخاص.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

إلى) أسند  (: واإلمضاء) التسيير 
الحامل) كوثر،) البو5ي�سي  السيدة 

.G661328(لبطاقة التعريف 5قم
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) 5أسمال 
 1222 مقسمة إلى) د5هم،) (122.222
للواحدة،) د5هم  (122 بقيمة) حصة 
وتوزيعها) اكتتابها  وتم  ثمنها  سدد 

كالتالي):
 522 كوثر) البو5ي�سي  السيدة 

حصة.
 522 الكريم) عبد  املكرني  السيد 

حصة.
لدى) التجا5ي  بالسجل  التقييد 
بالقنيطرة تحت) االبتدائية  املحكمة 

5قم)54529)بتا5يخ)12ما25)2222.
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STE MARGRUE
SARL

5أسمالها 122.222 د5هم
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها اال تماعي : 12 زنقة اليمامة 

شقة 5قم 7 الرباط
محضر استثنائي

للشركة) عام  محضر  بمو 0 
يوليو) (11 بتا5يخ) اإلمضاء) مصحح 
تم االتفاق) (2222 يناير) و12) (2219

على ما يلي):
يوليو) (11 تفويت حصص بتا5يخ)

.2219
املولى) عبد  فتاح  السيد  فوت 
حصة) (522 البالغة)  ميع حصصه 
د5هم) (122 الواحدة) الحصة  قيمة 
أي ما مجموعه)52.222)د5هم للسيد)
أصبح) الذي  زهير  هللا  فتح  كراكشو 
حصة أي ما مجموعه) (1222 يملك)

122.222)د5هم.
استقالة السيد فتاح عبد املولى)
من منصبه في الشركة وتعيين السيد)
كراكشو فتح هللا زهير مسيرا  ديدا)

للشركة ملدة غير محددة.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد.
كمقر) اإلقامة  مقر  استعادة 
بتا5يخ للشركة  5ئي�سي   ا تماعي 

 11)يوليو)2219.
لشركة) الوحيد  الشريك  قر5 
املكت0) على  الحافظ  (MARGRUE
للشركة املذكو5ة كمقر 5ئيس ونهائي)
قبل) من  املوقع  اإليجا5  عقد  بعد 

الشريك واملالكين.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
تحت 5قم)651)بتا5يخ)3)فبراير)2222.
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MENDILI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها : 122.222.22 د5هم

املقر اإل تماعي : إقامات الكولف، 
GH122، عما5ة 348، الطابق 
الثالث، الشقة 5قم 14 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 MENDILI TRANS (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر اإل تماعي):)إقامات الكولف،)
الطابق) (،348 عما5ة) (،GH122

الثالث،)الشقة 5قم)14)القنيطرة.
موضوع الشركة):)
-نقل املستخدمين.

-)اإلستيراد والتصدير.
-)نقل البضائع.

-)التجا5ة بصفة عامة.
5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
د5هم) (122.222.22 الشركة في مبلغ)
إ تماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 
محر5ة) د5اهم للواحدة،) (122 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

-)السيد منديلي زهير)122)حصة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد منديلي)
الحامل) مغربية،) الجنسية  زهير،)

.LB166473(للبطاقة الوطنية 5قم
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجا5ي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة))اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)

5قم)54521)بتا5يخ)12)ما25)2222.
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SOCIETE GTLP
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
5أسمالها : 122.222.22 د5هم

مقرها اإل تماعي :حي املنزه 5قم 989 
ح.ي.م الرباط
تكوين شركة

مصحح) عرفي  عقد  بمو 0 
تم) (2222 فبراير) (5 بتا5يخ) اإلمضاء)
تكوين شركة) (: يلي) ما  على  اإلتفاق 
تحت) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية):
 SOCIETE GTLP (: التسمية)

.S.A.R.L
الهدف اإل تماعي):

-)تجزيئ األ5ا�سي.
-)منعش عقا5ي.

-مقاول أشغال مختلفة والبنايات.
املقر اإل تماعي) (: املقر اإل تماعي)
ح.ي.م) (989 5قم) املنزه  حي  للشركة 

الرباط.
املدة الزمنية):)املحددة في)99)سنة)
تبتدئ يوم تسجيل الشركة بالسجل)
التجا5ي ما عدا تفكيكها املسبق أو)

تمديد املدة.
الرأسمال):)مدة الشركاء،)الشركة)

بما يلي):
بمبلغ) محمد  الغزالي  السيد 

42.222.22)د5هم.
السيد الغزالي عبد الرحمان بمبلغ)

22.222.22)د5هم.
بمبلغ) اد5يس  الغزالي  السيد 

22.222.22)د5هم.
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بمبلغ) يونس  الغزالي  السيد 
22.222.22)د5هم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)
السيد الغزالي يونس الذي يقيم بحي)
5قم) الرباط  ح.ي.م  (989 5قم) املنزه 
البطاقة الوطنية)A442522)ملدة غير)

محدودة.
املالية) السنة  (: املالية) السنة 
في وتنتهي  يناير  فاتح  من   تبتدئ 
 31)ديسمببر أول سنة عملية ستنتهي)

في)31)من ديسمبر لسنة)2222.
تقسيم األ5باح):)تخصم)5)في املائة)

من أ5باح الشركة كاحتياج قانوني.
التجا5ي) بالسجل  التقييد  تم 
بتا5يخ) بالرباط  التجا5ية   باملحكمة 

5)فبراير)2222)تحت 5قم)143613.
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)األستاذ مصطفى الشريف
موثق

مكت0 5قم)37)عما5ة بن ز5و الساحة الحنصالي)
الجديدة

 STE. BENHAMZA
CONSTRUCTIONS

ش.م.م.ش.و
املقر اإل تماعي : البير الجديد شقة 

5قم 2 الطابق التاني بالعما5ة الكائنة 
بتجزئة سبيلي البقعة 5قم 57

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

I)-)بمقت�سى عقد توثيقي مبرم من)
الشريف،) مصطفى  األستاذ  طرف 
فبراير) (15 بتا5يخ) بالجديدة  موثق 
األسا�سي) القانون  إعداد  تم  (،2222
بشريك) املسؤولية  محدودة  لشركة 

وحيد،)حيث خصائصها كالتالي):
-1)التسمية):

 STE BENHAMZA   
 C O N S U T R U C T I O N S
ش.م.م.ش.و

2)-)الهدف):)
-)اإلنعاش العقا5ي.

-)أشغال عامة.
: البير الجديد  املقر اإل تماعي) (3-
بالعما5ة  التاني  الطابق   2 5قم  شقة 

الكائنة بتجزئة سبيلي البقعة 5قم 57.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة   4-
توقيع القانون األسا�سي.

في  حدد   : الرأسمال   5-
122.222.22 د5هم مقسم إلى 1222 
د5هم   122 بقيمة  إ تماعية  حصة 

للحصة.
عبد  للسيد  عهد   : التسيير   6-
للبطاقة  الحامل  نوعال،  اللطيف 
 MA46471 5قم  للتعريف  الوطنية 
محدودة  غير  ملدة  الشركة  ممثل 

متمتعا بكل الصالحيات.
املسماة  الشركة  تقييد  تم   -II
باملحكمة  التجا5ي  السجل  في  أعاله 
عدد  تحت  بالجديدة  اإلبتدائية 

.16419
قصد النشر
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مونيزا ترانز
تأسيس شركة ذت املسؤولية 

املحدودة
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2222 ما25) (2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):
التسمية):)مونيزا ترانز.
املوضوع اإل تماعي):)

لحساب) للبضائع  البري  النقل 
ولحساب) زبنائها  ولحساب  الشركة 

الغير.
العبو5.

نقل املئوية.
-)استيراد وتصدير  ميع املنتجات)

واملواد).
وتحقيق األعمال املختلفة.

التأ ير،) املبيعات،) املشتريات،)
نقل) واإلصالح،) الصيانة  التسويق،)
السلع املجمدة وطنيا ودوليا،)تخزين،)
حفظ األسماك الطاز ة أو املجمدة)
كذلك) البحرية،) املؤكوالت  و ميع 
للفواكه) والدولي  الوطني  النقل 
وسائل) لجميع  ميثاق  والخضروات،)

النقل.
املقر اإل تماعي):)شا5ع)815)5قم)2 

حي املسيرة أكادير.

من) سنة  (99 في) حددت  (: املدة)
تا5يخ تأسيس الشركة النهائي.

حدد) (: اإل تماعي) الرأسمال 
د5هم) (122.222.22 في) الرأسمال 
حصة إ تماعية) (1222 مقسمة إلى)

من قيمة)122)د5هم لكل حصة.
-السيد البراقزي خالد)522)حصة)
122)د5هم))لكل) إ تماعية من قيمة)
 52.222 قد5ها) بمساهمة  حصة 

د5هم.
 522 حسن) البراقزي  -السيد 
حصة إ تماعية من قيمة)122)د5هم))
لكل حصة بمساهمة قد5ها)52.222 

د5هم.
البراقزي) السيد  تعيين  (: التسيير)

حسن بصفته مسيرا للشركة.
بالنسبة لإلمضاء)البنكي.

بتوقيع مشترك) ملزمة  الشركة  (-
والسيد) حسن  البراقزي  للسيد 
من) أكبر  مبلغ  لكل  خالد  البراقزي 

5222د5هم.
أحد) بتوقيع  ملزمة  الشركة  (-
البراقزي) السيد  سواء) الشريكين 
خالد أو السيد البراقزي حسن لكل)

مبلغ أقل من)5222)د5هم.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
ما25) (11 بتا5يخ) بأكادير  التجا5ية 

2222)تحت الرقم)89887.
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 SOCIETE DISTRIBUTION
HADIKA

S.A.R.L
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بتا5يخ عرفي  عقد   بمو 0 
2222)بفا2،)تم تأسيس)  21)فبراير)
تبعا) املسؤولية  محدودة  شركة 

للمعطيات التالية):
 DISTRIBUTION (: التسمية)

.HADIKA

الهدف):

توزيع مواد الصانيطير والرصاص.

ز.2) تجزئة  (: اإل تماعي) مقرها 

الطابق األ5�سي دكان الحديقة) (223

فا2.

5أسمالها):)محدود في)122.222.22 

د5هم املقسمة على)1222)سهم بثمن)

122)د5هم للسهم الواحد.

محدودة) املقاومة  مدة  (: املدة)

في) تسجيلها  تا5يخ  من  سنة  (99 في)

السجل التجا5ي.

التسيير):)املقاولة مسيرة من طرف)

السيد):

للبطاقة) الحامل  نجي0  -التوبالي 

.C712669(الوطنية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بفا2 تحت عدد)62335)من)

 2222/967 و5قم) التجا5ي  السجل 

بتا5يخ)2222/283/12.
للخالصة واإلشا5ة

اإلدا5ة
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FIDUCIAIRE ROCHDI FIRCOFISC NEW

B.P 626 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528.80.96.40

FAX(:(0528.81.96.41

STE. CHEETAH
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

MODIFICATION
للجمع) عرفي  عقد  بمقت�سى  (-I

في) للمساهمين  العادي  الغير  العام 

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

بتا5يخ)28)أكتوبر)2219)قر5 ما يلي):

(: للشركة) املالية  السنة  تغيير 

 32 في) وتنتهي  يوليو  فاتح  في  تبتدئ 

يونيو من كل سنة.

تحيين النظام األسا�سي):

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (2-

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

ما25) (6 بتا5يخ) بأكادير  التجا5ية 

2222)تحت 5قم اإليداع)89836.
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2273 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

شركة اإلنعاش فوندوم
بالحروف املختصرة 2.ب.ف

طبقا للقرا5 الجماعي للشركاء) (1-
2224)قر5 شركاء) 32)سبتمبر) بتا5يخ)
شركة) فوندوم  اإلنعاش  شركة 
5أسمالها) املسؤولية،) محدودة 
د5هم مقرها) (1.522.222 اإل تماعي)
بالدا5البيضاء)62/62)شا5ع الراشدي)
الطابق الخامس الشقة ب مسجلة)
بالدا5البيضاء) التجا5ي  بالسجل 

تحت 5قم)128167)ن ما يلي):
الحصص) تفويت  قبول 
شركة) حيازة  في  التي  اإل تماعية 
الواقعة) فينسيا  العقا5ي  اإلنعاش 
بالدا5البيضاء)62/62)شا5ع الراشدي)
مسجلة) د5هم  (122.222 5أسمالها)
بالسجل التجا5ي باملغرب تحت 5قم)
5ئيسها) طرف  من  واملمثلة  (65523
السيد محمد علي يونس صفي الدين)
لفائدة شركة يوهانيس مغرب شركة)
اإل تماعي) مقرها  عقا5ية  مدنية 
زنقة) الصناعي  الحي  بالدا5البيضاء،)
(،2 ملكية زكي) حي سيدي البرنو�سي،)
5أسمال) ذات  الصناعية،) العما5ة 
إ تماعي)222.222)د5هم واملمثلة من)
مو�سى) عبدول حسين  السيد  طرف 

بيدون.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (2-
التجا5ية) باملحكمة  الضبط 
ديسمبر) فاتح  بتا5يخ  بالدا5البيضاء)

2224)تحت 5قم)256232.
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شركة اإلنعاش فوندوم
بالحروف املختصرة 2.ب.ف

طبقا للقرا5 الجماعي للشركاء) (1-
شركاء) قر5  (2221 يونيو) (22 بتا5يخ)
شركة) فوندوم  اإلنعاش  شركة 
5أسمالها) املسؤولية،) محدودة 
مقرها) د5هم  (122.222 اإل تماعي)
بالدا5البيضاء)62/62)شا5ع الراشدي)
الطابق الخامس الشقة ب مسجلة)
بالدا5البيضاء) التجا5ي  بالسجل 

تحت 5قم)128167)ن ما يلي):

الحصص) تفويت  قبول 
مجموعة) حيازة  في  التي  اإل تماعية 
طرطوال) ببريطانيا  الواقعة  ياشين 
5146أسمالها) ص.ب) تاون  5واد 
مسجلة) أمريكي  دوال5  (52.222
بالسجل التجا5ي ببريطانيا تحت 5قم)
واملمثلة من طرف 5ئيسها) (239.478
السيد عبدول حسين مو�سى بيدون)
لفائدة شركة يوهانيس مغرب شركة)
اإل تماعي) مقرها  عقا5ية  مدنية 
زنقة) الصناعي  الحي  بالدا5البيضاء،)
(،2 ملكية زكي) حي سيدي البرنو�سي،)
5أسمال) ذات  الصناعية،) العما5ة 
إ تماعي)222.222)د5هم واملمثلة من)
مو�سى) عبدول حسين  السيد  طرف 

بيدون.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (2-
التجا5ية) باملحكمة  الضبط 
بالدا5البيضاء)بتا5يخ)28)يونيو)2221 

تحت 5قم)193364.
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 PAPETRIE JOURNAUX شركة
BASTA

شركة ذات مسؤولية محدودة
5أسمالها : 1322.222 د5هم

مقرها اإل تماعي : 5 ساحة عثمان 
بن عفان اكدال الرباط

 24 بتا5يخ) موثق  عقد  بمقت�سى 
بتا5يخ) واملسجل  (2214 سبتمبر)
تم) (19793 5قم) تحت  أكتوبر  (9
عبد) للسيد  حصة  (3252 تفويت)
السيد) يملكها  التي  باسطا  السالم 
 PAPETRIE امبا5ك باسطا في شركة)

.JOURNAUX BASTA
نفس) طرف  من  حصة  و3252)
املالك للسيد مصطفى باسطا ليصبح)

5أسمال الشركة مقسم كما يلي):
-)عبد السالم باسطا)3252)حصة.

-)مصطفى باسطا)3252)حصة.
مولود باسطا)6522)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية بالرباط تحت 5قم)449231.
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CHRONOS TP
IF : 3373415

TP : 29400305

RC : 26935

CNSS : 4378073

ICE :001638657000095

استد5اك خطأ
بالجريدة) وقع  خطأ  استد5اك 

الرسمية عدد)5346)بتا5يخ)15)أبريل)

. 2215

بدال من):)

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 23)ما25)2215 .

يقرأ):

بتا5يخ عرفي  عقد  بمقت�سى  ( 

 9)ما25)2215.

)الباقي بدون تغيير).
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EFIBEC

S

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTRPRISES

CIONSEILS(&(ASSISTANCES(FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

NOBLE REST شركة
5أسمال : 92.222.22 د5هم

املقر اإل تماعي : إقامة شامة مكت0 

5قم 24 الطابق 3 قسم مداح تازة- 

تازة

بتا5يخ عرفي  عقد   بمو 0 

 2 2219)ووفقا للفصل)  32)سبتمبر)

قر5) للشركة  األسا�سي  القانون  من 

 FADILA NEGOCE شركة) شركاء)

من) الشركة  تسمية  تغيير  (SARL

 NOBLE إلى) (FADILA NEGOCE

.REST

نشاطي) حذف  الشركاء) قر5  كما 

األشغال املختلفة واستغالل مطعم)

وإضافة األنشطة التالية):

إطعام  ماعي.

معامالت.

تنظيف.

وقد عين السيدان بنكمرة يوسف)
وبنكمرة عبد املجيد مسيران للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بتازة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
يناير) (22 بتا5يخ) (37 تحت إيداع 5قم)

. 2222
بمثابة مقتطف وبيان
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WARCH TEX شركة
ش.م.م

 49AV(DES(F.A.R 4eme(ETAGE(N°
13 الناضو5

 19 يوم) قرا5  محضر  بمقت�سى 
فبراير)2222)تم ما يلي):

التجا5ي) النشاط  توسيع  (1-
للشركة إلى توزيع البدو5 والنباتات.

تم اإليداع القانوني باملحكمة) (2-
فبراير) (26 يوم) بالناضو5  اإلبتدائية 

2222)تحت 5قم)268.
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P2H SERVICE
SARL AU

 6 تا5يخ تسجيل العقد العرفي في)
فبراير)2222)بالرباط.

الهدف اإل تماعي):)
تكاليف اإلستقبال.

مفوض البضائع.
ممون حفالت.

 122.222.22 (: الشركة) 5أسمال 
حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 
الواحدة) للحصة  د5هم  (122 فئة)

للشريك الوحيد):
 1222 السامي) حيات  السيدة 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
الثاني) الحسن  شا5ع  (479 املقر:)
إقامة أحسن دا5 عما5ة د الشقة 5قم)

5)الطابق األول أكدال الرباط.
التسيير):)يوسف السامي.

التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 
.143561
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عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   227(

 ESPACE SERVICES RABAT
ESR

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 23 تبعا لعقد عرفي بالرباط يوم)

ذات) شركة  إنشاء) تم  (2222 يناير)

املميزات) ذات  محدودة،) مسؤولية 

التالية):

إسم) أخذت  الشركة  (: اإلسم)

.ESPACE SERVICES RABAT  ESR

األهداف):)

ممون الحفالت.)

املطاعم.

املالية،) التجا5ية،) العمليات  كل 

املرتبطة) والصناعية،) والعقا5ية 

بأهداف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

الشركة.

شا5ع) (347 5قم) (: املقر اإل تماعي)

الحسن الثاني ديو5 الجامع الرباط.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجا5ي.

5أسمال):)حدد في)122.222)د5هم)

إ تماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

كلها محر5ة نقدا من طرف الشركاء):

 62222 خاط0) السيدة  ميلة 

د5هم.

 42222 بوشامة) ياسين  السيد 

د5هم.

السنة) (: اإل تماعية) السنة 

اإل تماعية تبتدئ من فاتح يناير إلى)

غاية)31)ديسمبر من كل سنة.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

السيدة  ميلة خاط0.

األ5باح):)بعد خصم)5)%)لإلحتياط)

القانوني،)الباقي يوزع أو يؤ ل حس0)

قرا5ات الجمعية العامة العادية.

وضع) تم  وقد  القانوني:) اإليداع 

املحكمة) لدى  القانوني  اإليداع 

فبراير) (13 يوم) بالرباط  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)87975.
عن النسخة والنص
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SOCIETE GLATRO
SARL AU

GLATRO SARL AU
بمقت�سى املحضر الشفوي) (: أوال)
بتا5يخ) اإلستثنائي  العام  للجمع 
كالتغو) لشركة  (2222 يناير) (29
 24 مقرها) الكائن  ش.م.م.ش.و 
حي الشهداء) شا5ع الساقية الحمراء)
12287)العيون،) العيون،)5قم 2.ت)

قر5 الشريك الوحيد ما يلي):
5فع 5أسمال الشركة من)622222 

د5هم إلى)1222222.
إضافة نشاط تجزئة اإلسكان.

كراء)معدات البناء.
تجا5ة مواد البناء)والعقا5.

حذف نشاط املشاتل.
)استغالل الغابات.

)معدات الفالحة.
املسالك القروية والغابوية.

القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)
بالعيون) اإلبتدائية  باملحكمة 
5قم) تحت  (2222 ما25) (22 بتا5يخ)

.2222/616
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IMAROCHDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
املبرم) العرفي  العقد  لبنود  تبعا 
ما25) (2 بتا5يخ) البيضاء) بالدا5 
األسا�سي) القانون  وضع  تم  (،2222
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
تتميز) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

بالخصائص التالية):
املسؤولية) ذات  شركة  (: النوع)

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
IMAROCHDI(:(االسم

البناء) أعمال  :) ميع  النشاط)
أعمال) األخرى،) ميع  واألشغال 
العامة) التموين  النجا5ة،) الديكو5،)

واإلنعاش العقا5ي.
سومية،) زنقة  (: اال تماعي) املقر 
الخامس) الطابق  (،3 شهرزاد) إقامة 

الرقم)22)الدا5 البيضاء.

سنة تبتدئ من تا5يخ) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.
5أسمال الشركة):)5أسمال الشركة)

مقسمة) د5هم،) (122.222 في) محدد 

 122 فئة) من  حصة  (1.222 على)

د5هم للحصة الواحدة كلها مكتتبة)

ومحر5ة عند االشتراك.

 Abdeltif(الشريك الوحيد):)السيد

 1.222 البيضاء،) الدا5  (،ROCHDI

حصة.

مسيرة) الشركة  (: املنفرد) التسيير 

شخص) في  واحد  مسير  طرف  من 

مدة) (Abdeltif ROCHDI السيد)

مهامها غير محددة.

يناير) فاتح  من  تبتدئ  (: السنة)

وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالدا5 البيضاء)بتا5يخ)5)ما25)2222 
السجل) 5قم  (733252 5قم) تحت 

التجا5ي)459229.
قصد التلخيص والنص

البشير الجعيدي

501 P

TRUC KITCHEN DESIGN
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
5أسمالها):)122.222)د5هم

مقرها اال تماعي):)46،)شا5ع عقبة،)

شقة 5قم)2،)أكدال الرباط

تأسيس
حر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2222 ما25) (2 بتا5يخ) بالرباط 

لشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 

وذات) محدودة،) مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 TRUC KITCHEN (: التسمية)

.DESIGN SARL

الهدف):)هدف الشركة هو):

لبيع) الخش0  وتصدير  استيراد 

وتصنيع االثاث)؛

استيراد وبيع آالت تقطيع وتحضير)

األخشاب.

املقر اال تماعي):)46،)شا5ع عقبة،)
شقة 5قم)2،)أكدال،)الرباط.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس.

5أ2 املال):)122.222)د5هم موزع)
كل حصة) قيمة  حصة  (1.222 على)
د5هم حر5ت كلها ووزعت على) (122
مساهمة) ما  قد  اللذان  املساهمين 

نقدية بقيمة)122.222)د5هم.
الشركاء):)السيد مكر مين أوزمرت،)
 AD22214V البقاء) بطاقة  الحامل 
من مواليد)18)ماي)1982)في تركيا ذو)
 نسية تركية ويقيم في إقامة النصر)
تما5ة.) النصر  حي  (15 شقة) (139
والسيدة سا5ة بوحنك حاملة ب.و.5)
فبراير) (2 مواليد) من  (AA21678
1992)ذو الجنسية املغربية،)واملقيمة)
18)هرهو5ة) 4)شقة) ب اقامة بديعة)

تما5ة.
مكرمين) السيد  عين  (: التسيير)
ملدة) للشركة  أوزمرت مسير مشا5ك 

غير محدودة.
التسجيل):)تم تسجيل الشركة في)
السجل التجا5ي بالرباط في)12)ما25)

2222)تحت 5قم)143687.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير
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RIHAM MARBRE
SARL AU

5أسمالها):)122.222)د5هم
املقر اال تماعي):)عما5ة)32)شقة)8 
زنقة موالي احمد الوكيلي حسان)

الرباط
بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس) تم  (2222 فبراير) (27
ما5بر«) »5هام  اسم) تحمل  شركة 
املميزات) على  تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.و«)

التالية):
شقة) (32 عما5ة) (: املقر اال تماعي)
زنقة موالي احمد الوكيلي حسان) (8

الرباط.
وشراء) بيع  (: اال تماعي) الهدف 

الرخام.



2273 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

مدة االستمرا5):)99)سنة.
د5هم) (122.222 (: املال) 5أ2 

مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

د5هم موزعة كما يلي):

السيدة 5هان عمري)1222)حصة.

تم تعيين السيدة 5هان) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  عمري 

محدودة.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

لتكوين) (5% بعد اقتطاع) (: األ5باح)

يوزع) القانوني،) االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء)حس0 حصصهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  بالرباط  التجا5ية 

التجا5ي 5قم)143683.
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 ECOLE DE CONDUITE

CIRCUIT SR »ECCSR«
SARL AU

5أسمالها):)122.222)د5هم
املقر اال تماعي):)5قم)34)الطابق)

األول حي النصر عين عودة تما5ة

بتا5يخ عرفي،) عقد   بمقت�سى 

شركاء) قر5  (،2222 فبراير) (13
»اكول دو كوندويت سيركوي) شركة)

ش.ذ.م.م.ش.و«)ما يلي):

 122 بقيمة) حصة  (1222 بيع)

122.222)د5هم) د5هم للحصة بمبلغ)

مصطفى) الغول  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد بلحاج الحسين)؛

الغول مصطفى) السيد  استقالة 

من مهامه في الشركة)؛

الحسين) بلحاج  السيد  تعيين 

غير) زمنية  ملدة  للشركة  كمسير 

محدودة)؛

تعديل القانون األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  بالرباط  التجا5ية 

ما25) (12 في) (124791 التجا5ي 5قم)

.2222
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FLEURON DE HARHOURA
SARL

5أسمالها):)122.222)د5هم

املقر اال تماعي):)46)شا5ع عقبة)

شقة 5قم)2)اكدال)-))الرباط

 بمقت�سى عقد عرفي بتما5ة،)بتا5يخ

شركة) شركاء) قر5  (2222 يناير) (22

ش.ذ.م.م) هرهو5ة«) دو  »فلو5ون 

ما يلي):

بيع)142)حصة بقيمة)122)د5هم)

من) د5هم  (14222 بمبلغ) للحصة 

لفائدة) بوكنيفي  عمر  السيد  طرف 

السيد امحمد العباد)؛

 122 بقيمة) حصة  (143 بيع)

د5هم) (14322 بمبلغ) للحصة  د5هم 

من طرف السيدة نوال عياد لفائدة)

السيد منوا5 عياد)؛

 46« من) اال تماعي  املقر  تحويل 

((- اكدال) (2 5قم) شقة  عقبة  شا5ع 

شا5ع الحسن) (1 »عما5ة) إلى) الرباط«)

األول إقامة عيبودي الطابق الثالث)

شقة 5قم)11)ستوديو)4)تما5ة.

تعديل القانون األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

3251)في) االبتدائية بتما5ة تحت 5قم)

2)ما25)2222.
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 MAROC CONTROLE

EXPRTISE
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (2222 فبراير) (14 بتا5يخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

اشغال) (: اال تماعي) الهدف 

صناعية.
5أسمال الشركة):)122.222)د5هم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

عبد) الواحدة  للحصة  د5هم  (122

املالك حيدة)1222)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس أي من تا5يخ وضع السجل)

التجا5ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
املقر):)46)شا5ع عقبة شقة 5قم)2 

أكدال)-)الرباط.
املسير):)السيد عبد املالك حيدة.

(: التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 
.143731
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األستاذ محمد الهم�سي

موثق بسال

18،)شا5ع فا2

 CLINIQUE شركة
BEAUSEJOUR

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
(،2218 أكتوبر) (32 بتا5يخ) للشركاء)
بعض خصائص) تغيير  الشركاء) قر5 

الشركة كالتالي):
مائة) من  الشركة  5أسمال  5فع 
د5هم) ألف  وعشرون  وخمسة 
إلى خمسمائة ألف د5هم) (125.222
522.222)وذلك بواسطة دمج األ5باح)
املحتجزة للشركاء)وخلق)3222)حصة)
 375.222 بمجموع) د5هم  (125 ب)

د5هم.
من) الشركة  5أسمال  5فع 
إلى) (522.222 خمسمائة ألف د5هم)
بواسطة) (1.222.222 د5هم) مليون 
من) اململوك  املالي  الدين  تعويض 

طرف الشركاء)في ذمة الشركة):
تبعا لرفع 5أ2 املال األول والثاني)

ثم تقسيمه على الشكل التالي):
(: استو5ا) سينا  محمد  السيد 
د5هم) (125 بقيمة) حصة  (2422

مجموع)322.222)؛
 1922 (: بنمنصو5) علي  السيد 
بمجموع) د5هم  (125 بقيمة) حصة 

. 242.222
 1322 (: استوا5) سلمى  السيدة 
بمجموع) د5هم  (125 بقيمة) حصة 

.165.222
 928 (: التازي) السيدة  ميلة 
بمجموع) د5هم.) (125 بقيمة) حصة 

.116.222

السيد منير السبيطي):)322)حصة)
بقيمة)125)د5هم بمجموع)42.222)؛

حصة) (82 (: نزيه) 5شيد  السيد 
بقيمة)125)د5هم بمجموع)12.222)؛

الدين) صالح  محمد  السيد 
التازي:)242)حصة بقيمة)125)د5هم)

بمجموع)32.222)؛
السيد محمد صالح الدين التازي))
مرية) اآلنسة  التازي،) عايدة  اآلنسة 
التازي واآلنسة مرية التازي و اآلنسة)
 125 792)حصة بقيمة) غيثة التازي)
في) املثمثلة  (99.222 بمجموع) د5هم 
حصة) (792 مجموع حق االنتفاع ل)
بالنسبة للسيد محمد صالح الدين)
 792 التازي ومجموع حق الرقبة ل)
التازي،) مرية  اآلنسة  لفائدة  حصة 
التازي واآلنسة غيثة) اآلنسة عايدة 
التازي بنسبة)264)حصة لكل واحدة)

منهن.
تغيير الالزم لقانون الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (18 بتا5يخ) بسال  االبتدائية 

2219)تحت 5قم)554.
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 PAM IMPRESSION ET ART
DE DECOR

SARL
5أسمالها):)12.222)د5هم

مقرها اال تماعي):)5قم)413)أ5ز)3 
أحداف أز5و

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس

تم وضع القانون التأسيس لشركة)
ذات املسؤولية املحدودة تبعا لعقد)
(،2222 25)فبراير) عرفي مؤ5خ بتا5يخ)

ذات الخاصيات التالية):
اسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)
 PAM IMPRESSION ET ART DE
املسؤولية) ذات  شركة  (DECOR

املحدودة.
 IMPRIMERIE (: الهدف)
 -( AMEUBLEMENT( ET

.DECORATION



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2270

املقر) يقع  (: اال تماعي) املقر 
 3 أ5ز) (413 اال تماعي للشركة برقم)

أحداف أز5و.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.
 12.222 (: اال تماعي) الرأسمال 
من) حصة  (122 على) مقسمة  د5هم 
الواحدة) للحصة  د5هم  (122 قيمة)

على الشكل التالي):
اليوسفي عبد العالي)52)حصة)؛

يعكوبي خالد)52)حصة)؛
122)حصة.

عين بمقت�سى القانون) (: التسيير)
غير) ملدة  مسير  للشركة  األسا�سي 

محدودة السيد):
الحامل) العالي  عبد  اليوسفي 
5قم) الوطينة  التعريف  لبطاقة 

.DA63277
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بأز5و) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2222 ما25) (9 بتا5يخ)

السجل التجا5ي)1277.
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BENJELLOUN BUILDING
SARL AU

5أسمالها):)122.222)د5هم
مقرها اال تماعي):)5قم)224)أ5ز)2 

أحداف أز5و
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
تم وضع القانون التأسيس لشركة)
ذات املسؤولية املحدودة تبعا لعقد)
(،2222 26)فبراير) عرفي مؤ5خ بتا5يخ)

ذات الخاصيات التالية):
اسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)
 BENJELLOUN BUILDING SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة.

 BUREAU D4ETUDE (: الهدف)
 -( TRAVEAUX( DIVERS( -
 MARCHAND DE MATERIEUX

.DE CONSTRUCTION
 2 أ5ز) (224 5قم) (: املقر اال تماعي)

أحداف أز5و.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.

 122.222 (: اال تماعي) الرأسمال 
1222)حصة من) د5هم مقسمة على)
الواحدة) للحصة  د5هم  (122 قيمة)

على الشكل التالي):
بن طويلة بن  لون محمد عبد)

السالم)1222)حصة)؛
عين بمقت�سى القانون) (: التسيير)
غير) ملدة  مسير  للشركة  األسا�سي 

محدودة السيد):
بن طويلة بن  لون محمد عبد)
التعريف) لبطاقة  الحامل  السالم 

.DA85463(الوطينة 5قم
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بأز5و) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2222 ما25) (6 بتا5يخ)

السجل التجا5ي)1275.
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SOCIETE SIGHNIS PROD
SARL AU

5أسمالها):)222.222)د5هم
مقرها اال تماعي):)5قم)59)حي)

السالم)-)أز5و
في) مؤ5خ  عرفي  لعقد  تبعا 
تم وضع الجمع) (،2219 فاتح نوفمبر)

العام اإلستثنائي.
)أشغال اليوم):
بيع الحصص)؛

تحويل املقر اال تماعي للشركة)؛
تغيير املسير)؛

تغيير الشكل القانوني)؛
تحديث القانوني األسا�سي.

الحل األول):
قام كل من السيد املامون محمد،)
والسيدة) محسن،) زواق  (: والسيد)
أللف) املالكين  عبير  عندو5ية  بل  (:
ببيع) حصة،) ((1522( وخمسمائة)
)1522))حصة للسيد):)شاكري حمزة.

الحل الثاني):
تم تحويل املقر اال تماعي للشركة)
من):)5قم)59)حي السالم أز5و إلى):)5قم)

341)حي السالم إفران.
الحل الثالث):

قبل الجمع العام استقالة املسير،)
حمزة) شاكري  (: السيد) تعيين  وتم 

املسير الوحيد للشركة.

الحل الرابع):

تم تغيير الشكل القانوني للشركة)

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

الشريك الوحيد.

الحل الخامس):

القانون) تحديث  الجمع  قر5 

األسا�سي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأز5و)) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتا5يخ)9)ما25)2222)تحت 5قم)821.
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B.C.J
SARL AU

5أسمالها):)122.222)د5هم

مقرها اإل تماعي):)5قم)196)تجزئة)

فيتال)-)إفران

تبعا لعقد عرفي مؤ5خ في)4)فبراير)

2222،)تم وضع محضر الجمع العام)

اإلستثنائي أشغال اليوم):

بيع الحصص)؛

تغيير الشكل القانوني)؛

تحديث القانوني األسا�سي.

الحل األول):

الحق)) عبد  :) رادي  السيد) قام 

 (252( وخمسون) ملائتان  املالك 

(: للسيد) حصة  ((252( حصة،ببيع)

شكري محمد.

الحل الثاني):

تم تغيير الشكل القانوني للشركة)

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

الشريك الوحيد.

الحل الثالث):

قر5 الجمع العام تحديث القانون)

األسا�سي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأز5و)) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 ما25) (9 بتا5يخ)

.1233
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 SOCIETE EGYPTE MAROC

FASHION
SARL

5أسمالها):)122.222)د5هم

مقرها اال تماعي):)5قم)362)الصنوبر)

أحداف أز5و

تم لعقد عرفي مؤ5خ في)14)فبراير)

2222،)تم وضع محضر الجمع العام)

اإلستثنائي.

أشغال اليوم):

تصفية الشركة)؛

تسمية املصفي)؛

مختلفات.

الحل األول):

قر5 الجمع العام توقيف الشركة)

ابتداء)من تا5يخ)14)فبراير)2219.

العام) الجمع  قر5  (: الثاني) الحل 

تسمية السيدة):)سامي 5 اء)مصفية)

تصفية) مكان  وتحديد  الشركة،)

الكائن) اال تماعي  املقر  في  الشركة 

برقم)362)الصنوبر أحداف أز5و.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأز5و) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (2222 ما25) (9 بتا5يخ)

.1251
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SOITRI TAHSIL
SARL AU

5أسمالها):)122.222)د5هم

مقرها اال تماعي):)5قم)36)حي)

األطلس)1)أحداف أز5و

في مؤ5خ  عرفي  لعقد   تبعا 

تم وضع محضر) (،2219 فبراير) (17  

الجمع العام اإلستثنائي.

أشغال اليوم):)

تصفية الشركة)؛

تسمية املصفي)؛

مختلفات.

الحل األول):

قر5 الجمع العام توقيف الشركة)

ابتداء)من تا5يخ)17)فبراير)2219.



2272 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

الحل الثاني):
(: قر5 الجمع العام تسمية السيد)
الشركة،) مصفي  اد5يس  الغزواني 
في) الشركة  تصفية  مكان  وتحديد 
حي) (36 املقر اال تماعي الكائن برقم)

األطلس)1)أحداف أز5و.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بأز5و) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتا5يخ)9)ما25)2219)تحت 5قم)839.
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SOCIETE THEOLYS
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتا5يخ)
زينيت) مركز  بمقرها  (،2219 8)ماي)
قر5) زاوية شا5ع النخيل وال5وكاض،)

املساهم الوحيد ووافق على ما يلي):
يقوم املساهم الوحيد بعد قراءة)
تقرير اإلدا5ة بفحص حسابات السنة)
(،2218 31)ديسمبر) املالية املنتهية في)
 278.162.17 مما أدى إلى 5بح قد5ه)
املدفوع) املال  5أ2  ومبلغ  د5هم 

329.231.49)د5هم.
د5هم) (1.522.222 برأسمال)
 86 املادة) ألحكام  وفقا  وحكم 
بشأن) (96-05 5قن) القانون  من 
إلى النطق) يقر5 أنه الحا ة  (،SARL
يقر5) وبالتالي  للشركة  املبكر  بالحل 
من) بالرغم  نشاطها  إستمرا5ية 

الخسائر امللحوظة.
باملحكمة) املحضر  إيداع  تم 
ما25) (2 بتا5يخ) بالرباط  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)124642.
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EASYCOM CENTER PRIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة 
وذات شريك وحيد

يقد5 5أسمالها ب : 122.222.22 
د5هم

املقر اإل تماعي : تجزئة والد مطاع 
سكتو5 1 5قم 412 تما5ة

العام) الجمع  محضر  على  بناءا 
اإلستثنائي املنعقد بتا5يخ)16)ديسمبر)

 EASYCOM(2219)قر5 شركاء)شركة
ذات) شركة  (CENTER PRIVE

مسؤولية محدودة ما يلي):

-1)تفويت الحصص):)تفويت)522 
السيد) طرف  من  إ تماعية  حصة 
لالمليكة) للسيدة  نسيم  واهري،)
و4  (2 ادحماد وهكذا تتغير الفصول)
و6)و7)من القانون األسا�سي للشركة.
2.)تغيير الشكل القانوني للشركة:))
على تفويت الحصص املذكو5ة) بناء)
أعاله الشكل القانوني للشركة يصبح)

.SARL AU(:(كالتالي
تغيير) (: اإل تماعي) املقر  تغيير  (3-
شقة) العنوان  من  اإل تماعي  املقر 
5قم)432،)عما5ة 5قم)1)الطابق األول)
إلى) تما5ة  لوداية  الكيش  والد مطاع 
مطاع) والد  تجزئة  التالي  العنوان 

سكتو5)1)5قم)412)تما5ة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بتا5يخ)3)ما25)2222)تحت)
التجا5ي 5قم) )السجل  (،3263 عدد)

.(127461
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SGM MENUISERIE
SARL

الشكل القانوني للشركة : شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

املقر اإل تماعي للشركة : تجزئة 21 
شا5ع محمد الز5قطوني شقة 5قم 5 

حي النهضة تما5ة
بتا5يخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
واملسجل بالسجل) (2222 فبراير) (11
تأسست) (2222 فبراير) (17 بتا5يخ)

الشركة ذات املواصفات اآلتية):
(: للشركة) اإل تماعية  التسمية 

إ2 جي إم نت منويزغي.
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
باختصا5) محدودة  مسؤولية  ذات 

ش.م.م.
الهدف اإل تماعي للشركة):)

النجا5ة العامة.
تجزئة) (: للشركة) اإل تماعي  املقر 
21)شا5ع محمد الز5قطوني شقة 5قم)

5)حي النهضة تما5ة.
:)حدد 5أسمال) 5أ2 مال للشركة)
د5هم،) (122.222.22 في) الشركة 
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)محر5ة كليا ومفرقة على):

السيد أنو5 بنبراهيم)522)حصة.
السيد سعد بنبراهيم)122)حصة.
اآلنسة أية بنبراهيم)122)حصة.

اآلنسة غيتة بنبراهيم)122)حصة.
اآلنسة لينة بنبراهيم)122)حصة.

بلفقي) فاطمةالزهراء) السيدة 
122)حصة.

الشركة)) تسيير  أسند  (: التسيير)
غير) أل ل  بنبراهيم  أنو5  ( للسيد)

محدود.
السنة املالية):)تبدأ من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2222 5)ما25) اإلبتدائية بتما5ة يوم)
تحت 5قم)342)السجل التجا5ي 5قم)

.129695
516 P

SOLUROS
 SARL

تجزئة 21 شا5ع محمد الز5قطوني 
شقة 5قم 5 حي النهضة تما5ة
السجل التجاي : 127857

اإلستثنائي) الجمع  بمقت�سى 
ذات) شركة  سوليرو2  لشركة 
املسؤولية املحدودة املسجلة بتا5يخ)
28)فبراير)2222)تم من خالله د5اسة)

 دولة األعمال اآلتية):
موضوع الشركة):

تبعا للجمع العام اإلستثنائي قر5)
شركاء)شركة سوليرو2 شركة ذات)

املسؤولية املحدودة ما يلي):
 522 بنبراهيم) أنو5  السيد  تخلي 

حصة.
واآلنسة أية بنبراهيم)122)حصة.

 122 بنبراهيم) غيتة  واآلنسة 
حصة.

 122 بنبراهيم) لينة  واآلنسة 
حصة.

بلفقي) الزهراء) فاطمة  والسيدة 
122)حصة.

للسيد سعد بنبراهيم.
سعد) السيد  يصبح  وبذلك 
حصة) (922 ل) مالكال  بنبراهيم 
شركة) سوليرو2  شركة  في   ديدة 
ذات املسؤولية املحدودة زيادة على)
 122 ب) واملقد5ة  القديمة  حصصه 

حصة.

التقسيم الجديد لرأ2 املال فهو)

كاآلتي):

 1222 بنبراهيم) سعد  السيد 

حصة.

استقالة السيد أنو5 بنبراهيم من)

منص0 تسيير الشركة وتعيين السيد)

سعد بنبراهيم كمسير وحيد للشركة)

ملدة غير محدودة.

ليصبح) القانوني  الشكل  تعديل 

ذات) شركة  سوليرو2  شركة 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الواحد.

التأسي�سي) القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (5 بتا5يخ) بتما5ة  اإلبتدائية 

2222)تحت 5قم)3272.

517 P

STE. EMIL MAT شركة

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها : 122.222.22 د5هم

مقرها اإل تماعي : شا5ع املسيرة 

الخضراء بومية ميدلت

بمقت�سى محضر الجمع العام) (1-

 2222 يناير) (17 بتا5يخ) اإلستثنائي 

 STE. EMIL MAT قر5 شركاء)شركة)

. SARL

األشغال) في  مقاول  نشاط  تغيير 

تهيئة) نشاط  إلى  البناء) أو  املختلفة 

املساحات الفالحية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بمديلت)

عدد) تحت  (2222 فبراير) (27 بتا5يخ)

5قم) التجا5ي  بالسجل  (2222/42

.2151
ملخص قصد النشر

املسير

518 P



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2276

STE BMDB
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

5أسمالها : 122.222 د5هم
اغبالو املركز ميدلت

تأسيس شركة
في) محر5  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2222 فبراير) (12 بتا5يخ) ميدلت 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
 ste BMDB SARL(تحمل اسم شركة
AU)بشريك وحيد خصائصها كالتالي):
غرض الشركة):)بيع الغاز املكبو2)

بالجملة.
املركز) اغبالو  (: الرئي�سي) املقر 

ميدلت.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجا5ي.
 422.222 (: اال تماعي) الرأسمال 
حصة مبلغ) (4222 د5هم ينقسم إلى)

كل حصة)122)د5هم.
إدا5ة الشركة):)ستسير الشركة من)

طرف السيد بايو موالي اد5يس.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 االبتدائية بميدلت بتا5يخ)
2222/54)بالسجل) 2222)تحت 5قم)

التجا5ي 5قم)2353.
ملخص قصد النشر

املسير

519 P

GOOD BENYATTOU
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

تغيير التسمية
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتا5يخ) و دة  في  املؤ5خ  االستثنائي 
بو دة) واملسجل  (2219 ماي) (31
 GOOD(بتا5يخ)21)ماي)2219)لشركة
BENYATTOU)ش.م.م ذات الشريك)
اال تماعي) الرأسمال  ذات  الوحيد 
اال تماعي) مقرها  د5هم  (122.222
الكائن بو دة)B38 R22)تجزئة الفتح)
257))كراج))واملقيدة) ظهر ملحلة 5قم)
قر5) (31925 5قم) التجا5ي  بالسجل 

الشركاء)ما يلي):

تغيير التسمية.
تعديل القانون األسا�سي.

اعتماد القانون األسا�سي للشركة.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
 بكتابة الضبط لدى املحكمة التجا5ية
2219)تحت) يونيو) (12 بو دة بتا5يخ)

5قم)542.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

520 P

STE SMITRAC
SARL AU

بيع مواد البناء، استغالل مقلع
ازوماكن بولعالم طريق أيب الجعد كاف 

النسور خنيفرة

غير) ا تماع  محضر  بمقت�سى 
تم) (2222 ما25) (31 بتا5يخ) عادي 

اتخاذ القرا5 التالي):
استغالل) (: إضافة النشاط التالي)

مقلع.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتا5يخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
12)ما25)2222)تحت 5قم)2222/77 

السجل التجا5ي 5قم)2561.
521 P

SOCIETE SOFRICAM
SARL AU

 CAPITAL(SOCIAL(DE 120.000
DH

 SIEGE(SOCIAL : 44 AVENUE
KACHACHIN KSAR EL KEBIR

تعديل شركة
بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
واملصادقة) وضع  (2222 يناير) (22

وتسجيل الوثائق املتعلقة):
 SOFRIKAM شركة) بتعديل 

.SARL AU
تصنيع صناديق) (: إضافة نشاط)
املنتجات) وبيع  النحل،) تربية 

وامللحقات الخاصة بمربى النحل.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الكبير) بالقصر  االبتدائية  باملحكمة 
بتا5يخ)7)فبراير)2222)تحت 5قم)111.
522 P

SOCIETE EL ABDI SO
SARL AU

 CAPITAL(SOCIAL(DE 100.000
DH

 SIEGE(SOCIAL : HAY(DAR
 DOUKHAN DERB EL AMRI RUE

18 N° 9 KSAR(EL(KEBIR
تأسيس شركة

بتا5يخ) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع واملصادقة) (2219 ديسمبر) (26
بتأسيس) املتعلقة  الوثائق  وتسجيل 

.SOCIETE EL ABDI SO SARL AU
 SOCIETE EL : العنوان التجا5ي

.ABDI SO SARL AU
: حي دا5 الدخان  املقر اال تماعي)
القصر   9 5قم   18 العامري  د5ب 

الكبير.
املدة : 99 سنة.

5أسمال الشركة : 122.222 د5هم.
نقل    : املزاول  النشاط 

املستخدمين.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيدة سالفة العبدي.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الكبير  بالقصر  االبتدائية  باملحكمة 
بتا5يخ 2 ما25 2222 تحت 5قم 178.
523 P

SOCIETE RED BEN TRANS
SARL

 CAPITAL(SOCIAL(DE 100.000
DH

 SIEGE(SOCIAL : HAY(SALAM
 GR/G(RUE 6 N° 11 KSAR(EL

KEBIR
تأسيس شركة

بتا5يخ) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
واملصادقة) وضع  (2222 فبراير) (17
بتأسيس) املتعلقة  الوثائق  وتسجيل 
.SOCIETE RED BEN TRANS SARL

 SOCIETE  : التجا5ي  العنوان 
.RED BEN TRANS SARL

: حي السالم م/ج  املقر اال تماعي)
زنقة 6 5قم 11 القصر الكبير.

املدة : 99 سنة.
5أسمال الشركة : 122.222 د5هم.

نقل    : املزاول  النشاط 
املستخدمين.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد 5ضوان بن دلحة.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الكبير  بالقصر  االبتدائية  باملحكمة 
بتا5يخ 3 ما25 2222 تحت 5قم 181.
524 P

MATCHO GHARB
5أسمال الشركة : 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : دوا5 أوالد دبة سوق 
األ5بعاء الغرب
تأسيس شركة

بتا5يخ) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
واملصادقة) وضع  (2217 نوفمبر) (3
بتأسيس) املتعلقة  الوثائق  وتسجيل 
 MATCHO GHARB شركة)

ش.ذ.م.م.
 MATCHO  : التجا5ي  العنوان 

GHARB)ش.ذ.م.م.
دبة  أوالد  دوا5   : اال تماعي) املقر 

سوق األ5بعاء الغرب.
املدة : 99 سنة.

5أسمال الشركة : 122.222 د5هم.
النشاط املزاول : بيع مواد البناء 

بالجملة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
الحامل  مغربي،  مراد،  يليل  السيد 
5قم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
G143671 والساكن بدوا5 أوالد دبة 

سوق األ5بعاء الغرب.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
األ5بعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 
5قم  تحت   2222 نوفمبر   17 بتا5يخ 

.416
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2277 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

STE CRISTALMAR
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤ5خ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2222 ما25) (12 بتا5يخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
الهدف):)التجزئة مواد البناء)مواد)

البناء)بالط الرخام.
79)شا5ع ابن سينا الشقة) (: املقر)

5قم)14)أكدال الرباط.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
بما) املال  5أ2  حدد  (: املال) 5أ2 
قد5ه)12.222)د5هم مقسم على)122 
للواحدة) د5هم  (122 بنسبة) حصة 
اال تماعي) الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.
األ5باح):)تؤخذ)5)في املائة من األ5باح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.
من) الشركة  تدا5  (: التسيير)
طرف السيدة مغنية قشا5 ملدة غير)

محدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (2222 ما25) (4 بتا5يخ)

السجل التجا5ي)143621.
526 P

كولد فريكو 
ش.م.م ذ.ش.و

كلم 2 طريق مكنا2 ميدلت
للشريك) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2222 ما25) (9 بتا5يخ) الوحيد 
ما25) (9 بتا5يخ) ميدلت  في  املسجلة 
األسا�سي) القانون  وضع  تم  (2222
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

باملميزات التالية):
فريكو) كولد  شركة  (: التسمية)

شركة ش.م.م ذات ش.و.
طريق) (2 كلم) (: التجا5ي) املقر 

مكنا2 ميدلت.
املوضوع):

االستيراد والتصدير.

عموما  ميع العمليات التجا5ية،)

وغير) العقا5ية  املالية،) الصناعية،)

في) املساهمة  يمكنها  التي  العقا5ية 

تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد بلعيد عبد الناصر.

الرأسمال):)122.222)د5هم موزع)

بين الشركاء)كما يلي):

السيد بلعيد عبد الناصر):)1222 

حصة.

املجموع):)1222)حصة.

كتابة) لدى  القانون  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بميدلت)

5قم) تحت  (2222 ما25) (12 بتا5يخ)

.2222/53

527 P

مكت0 األستاذ خالد ازبير

موثق

شا5ع فلسطين والحرية 5قم)2)الطابق)2)العالية)

املحمدية

الهاتف):)25.23.32.67.99

الفاكس):)25.23.32.78.93

وسالم برومو
شركة محدودة املسؤولية

5أسمالها : 14.387.622 د5هم

مقرها اال تماعي : املحمدية تجزئة 

الفتح 2 بالد السالم البراهمة

بمكت0) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

باملحمدية) موثق  ازبير  خالد  األستاذ 

تفويت) تم  (2222 ما25) (9 بتا5يخ)

لشركة) اال تماعية  الحصص 

طرف) من  ش.م.م  برومو«) »وسالم 

عبد) الفايد،) ابو  الحسن  السادة 

الفايد،) ابو  احمد  الفايد،) ابو  هللا 

امحمد ابو الفايد إلى شركة)»السكن)

الحديث«)ش.م.م.

توزيع) تم  التفويت  لهذا  وتبعا 

األسهم التي تشكل 5أسمال الشركة)

املذكو5ة على النحو التالي):

 شركة)»السكن الحديث«)ش.م.م):

143.876)حصة ا تماعية.

حصة) (143.846 املجموع) في 

ا تماعية.

التوثيقي) العقد  نفس  بمقت�سى 

واالستقالة) النهائي  االنسحاب  تقر5 

الصريحة للمسيرين السادة):)الحسن)

ابو الفايد،)عبد هللا ابو الفايد،)احمد)

ابو الفايد،)امحمد ابو الفايد وتعيين)

املنتصر كمسير وحيد) يونس  السيد 

للشركة.

التوثيقي) العقد  بمقت�سى نفس  (

واستقالة) النهائي  لالنسحاب  ونظرا 

املسيرين تقر5 تحويل الشكل القانوني)

املسؤولية) ذات  شركة  إلى  للشركة 

املحدودة ذات مساهم واحد.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية باملحمدية بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)476.
للنسخة واالشا5ة

األستاذ خالد ازبير

528 P

WODAS SA
AU(CAPITAL(DE 1.818.800 DH

 SIEGE(SOCIAL : 119

 BOULEVARD ABDELMOUMEN

2éme(ETAGE(N° 18 CASABLANCA

RC(CASABLANCA(N° 311865

إشعا5 تخفيض 5أ2 املال
بمو 0 ا تماع الجمعية العامة)

بتا5يخ (WODAS لشركة)  العادية 

12)ديسمبر)2219)تقر5):

مبر5) غير  املال  5أ2  تخفيض 

شركاء) إعادة  طريق  عن  بالخسائر 

بهدف) أق�سى  كحد  سهم  (8.215

االسترداد سعر  تحديد  تم   إلغائها،)

بـ)324.572)د5هم.

للمحاضر) القانوني  اإليداع  تم 

ضبط) بكتابة  أعاله  إليها  املشا5 

البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم) تحت  (2222 ما25) (4 بتا5يخ)

.733163
من أ ل االشعا5

529 P

REGIE 21
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
CAPITAL : 10.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : 203 BD
  ZERKTOUNI 3éme ETAGE

CASABLANCA
RC(CASABLANCA(N° 259457

شخ�سي) إمضاء) تحت  لعقد  وفقا 
بالدا5 البيضاء)بتا5يخ)18)أبريل)2216):

اد5ي�سي) خديجة  السيدة  فوتت 
 HASOFA شركة) لفائدة   ناتي 
HOLDING SARL AU)يمثلها السيد)
منصف بالخياط الزكا5ي):)22)حصة)

.REGIE 21 SARL(تمتلكها في شركة
لفائدة) بادو  خالد  السيد  فوت 
 HASOFA HOLDING SARL شركة)
يمثلها السيد منصف بالخياط) (AU
الزكا5ي):)14)حصة تمتلكها في شركة)

.REGIE 21 SARL
وفقا للجمعية العامة االستثنائية)

بتا5يخ)18)أبريل)2216)تقر5):
تغيير املادة)6)من النظام األسا�سي)

للشركة.
للمحاضر) القانون  اإليداع  تم 
ضبط) بكتابة  أعاله  إليها  املشا5 
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (2216 يوليو) (17 بتا5يخ)

.629143
من أ ل االشعا5
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REGIE 21
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
CAPITAL : 10.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : 203 BD
  ZERKTOUNI 3éme ETAGE

CASABLANCA
RC(CASABLANCA(N° 259457

شخ�سي) إمضاء) تحت  لعقد  وفقا 
بالدا5 البيضاء)بتا5يخ).................):

HASOFA HOLDING(فوتت شركة 
 CROSS شركة) لفائدة  (SARL AU
لها) مملوكة  حصة   51  WORD
 REGIE 21(بالكامل في 5أسمال شركة
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.SARL
 HASOFA شركة) فوتت 
HOLDING SARL AU)لفائدة السيد)
مملوكة) حصة  (16 املهدي عالموش)
 REGIE 21(بالكامل في 5أسمال شركة

 SARL
 فوت السيد اسماعيل ابن الخياط
 زكا5ي لفائدة السيد املهدي عالبوش):
في) بالكامل  له  مملوكة  حصة  (9

.REGIE 21 SARL(5أسمال شركة
وفقا للجمعية العامة االستثنائية)

بتا5يخ).............)تقر5):
تعيين مسير  ديد ملدة)3)سنوات)
بالدا5) مقيم  املهدي علبوش  السيد 
واحة) مكر5 شا5ع  (41 5قم) البيضاء)
املزداد) املغربية  الجنسية  ذو  سالين 
بالرباط) (1975 يونيو) (8 بتا5يخ)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

.I351248(5قم
وفقا للجمعية العامة االستثنائية)
لشركة)REGIE 21 SARL)بتا5يخ).......)

تقر5):
النظام) من  (16 و) (6 املادة) تغيير 

األسا�سي للشركة.
للمحاضر) القانون  اإليداع  تم 
ضبط) بكتابة  أعاله  إليها  املشا5 
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
5قم) تحت  (2218 يونيو) (13 بتا5يخ)

.668988
من أ ل االشعا5
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OMARED
SARL
أوما5يد

شركة ذات مسؤولية محدودة
5أسمالها : 12.222 د5هم

الكائن مقرها : 56 شا5ع موالي 
يوسف الطابق الثالث الدا5 البضاء

تأسيس
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
عرفي) عقد  بمقت�سى  محدودة،)
وضع) تم  (2219 أكتوبر) (3 بتا5يخ)
نظام تأسي�سي لشركة ذات مسؤولية)
الخصائص) فيها  تتوفر  محدودة 

التالية):

التسمية):)OMARED)شركة ذات)

مسؤولية محدودة.

الغرض اال تماعي):

تسيير املطاعم واملقاهي.

العمليات) عامة  ميع  وبصفة 

التجا5ية واملالية والصناعية والعقا5ية)

بالهدف) مباشرة  صفة  لها  التي 

اال تماعي للشركة.

56)شا5ع موالي) (: املقر اال تماعي)

 14 يوسف الطابق الثالث شقة 5قم)

الدا5 البيضاء.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

املسبق) الحل  حالة  عدا  ما  إنشائها 

واالمتداد املنصوص عليه في التشريع))

او القانون التأسي�سي.

في) محدد  الرأسمال  (: الرأسمال)

على) مقسمة  د5هم  (12.222 مبلغ)

122)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)

الواحدة موزع على):

 5.222 (: عمر) بوصفيحة  السيد 

د5هم.

 5.222 (: 5ضا) بوصفيحة  السيد 

د5هم.

املجموع):)12.222)د5هم.

السنة اال تماعية):)تبتدئ بتا5يخ)

فاتح أبريل وتنتهي بتا5يخ)31)ما25.

يسير) (: الشركة) وإدا5ة  تسيير 

ويدير الشركة ملدة غير محدودة كل)

والسيد) عمر  بوصفيحة  السيد  من 

بوصفيحة 5ضا.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء.

تسجيل) تم  (: التجا5ي) السجل 

بالدا5) التجا5ي  السجل  في  الشركة 

البيضاء)تحت 5قم)444723.
للنشر والتوزيع

املسيرون
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لي 3 ݣولف
 LES 3 GOLF(SARL(D’ASSOCIE

UNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك فريد
5أسمالها : 242.222 د5هم

الكائن مقرها : ملتقى زنقة كوليبري 
ومويت الحي الحسني الدا5 البيضاء

السجل التجا5ي : 355.495
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العادي املنعقد بتا5يخ)22)يناير)

2222)تم اتخاذ القرا5ات التالية):
:  استقالة املسير الوحيد للشركة)
استقالة) قبول  العام  الجمع  قر5 
السيد حدوي عبد االله من منصبه)

كمسير وحيد للشركة.
تحويل الشركة إلى شركة مجهولة)

االسم):
قر5 الجمع العام تحويل الشركة)
مع) االسم  مجهولة  شركة  إلى 
نفس) التسمية،) بنفس  االحتفاظ 
املقر) نفس  اال تماعي،) الغرض 
اال تماعي،)نفس املدة الزمنية ونفس)

الرأسمال.
األسا�سي) النظام  على  املوافقة 

الجديد):
العام) الجمع  قر5  سبق  ملا  تبعا 
االسا�سي) النظام  على  املصادقة 
بعد) الجديدة،) صيغته  في  للشركة 
مجهولة) شركة  إلى  الشركة  تحويل 

االسم.
تعيين أعضاء)مجلس اإلدا5ة):

أعضاء) تعيين  العام  الجمع  قر5 
مجلس اإلدا5ة وهم املسيرون األولون)
الذين خولت لهم  ميع الصالحيات)
النظام) من  (22 املادة) في  املد5 ة 
 األسا�سي،)ملدة ثالث))3))سنوات وهم):
السيد) االله،) عبد  حدوي  السيد 

حدوي عمر والسيدة بوقاع أمال.
قر5) (: الحسابات) مدقق  تعيين 
 UNION تعيين شركة) العام  الجمع 
INTERNATIONALE    DES  EXPERTS 
شخص) في  املمثلة  (AUDITEURS
مدقق وخبير) السيد عالالت سعد،)
والتي) واحدة  سنة  ملدة  حسابات 
للسنة) العام  الجمع  خالل  ستنتهي 

املنتهية في)31)ديسمبر)2222.

عاين) (: للشركة) النهائي  التحويل 

الجمع العام التحويل النهائي للشركة)

إلى شركة مجهولة االسم.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

 9 بتا5يخ) البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733614.

تسجيل) تم  (: التجا5ي) السجل 

بالدا5) التجا5ي  السجل  في  الشركة 

البيضاء)تحت 5قم)7991.
للنسخ والنشر

املسير الوحيد
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CAFE BAKERY MOROCCO
SARL

AU(CAPITAL(DE 24.000.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : TWIN(CENTER

 TOUR(OUEST 16 éme(ETAGE

 ANGLE BD ZEKTOUNI

 ET AL MASSIRA MAARIF

CASABLANCA

RC : 269463

تفويت حصص ا تماعية، 
استقالة/ تعيين مسير  ديد

لشركة) العام  الجمع  بمقت�سى 

 CAFE BAKERY MOROCCO

د5هم) (24.222.222 5أسمالها) (SARL

قر5 بتا5يخ)3)يناير)2222)ما يلي):

طرف) من  واحدة  حصة  تفويت 

لفائدة) الحجوجي  محمد  السيد 

السيد محمد الهادي اشماعو.

استقالة السيد محمد الحجوجي)

من مهامه كمسير للشركة.

الهادي) محمد  السيد  تعيين 

التعريف) لبطاقة  الحامل  اشماعو 

كمسير) (A341419 5قم) الوطنية 

 ديد ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

5قم) تحت  البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

733866)بتا5يخ)12)ما25)2222.
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 NJ PARA ET شركة
MATERIELS MEDICALS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتا5يخ)26)فبراير)2222)قد تم تأسيس)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد باملميزات التالية):
 NJ PARA ET (: التسمية)

.MATERIELS MEDICALS
مستحضرات) (: الهدف اال تماعي)

شبه الطبية.
في) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
12.222)د5هم موزعة إلى)122)حصة)
د5هم قد تم) (122 ا تماعية بقيمة)
للسيد) واسنادها  بكاملها  تحريرها 

سهيل النجا5.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
شا5ع) (32 5قم) (: اال تماعي) املقر 
اكدال) النيل  إقامة  (12 5قم) عقبة 

الرباط.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد سهيل النجا5 الحامل للبطاقة)
الوطنية 5قم)AB625782)وذلك ملدة)

غير محدودة.
باملحكمة) التجا5ي  السجل  5قم 

التجا5ية بالرباط)143825.
مقتطف من أ ل االشها5
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BRICOBING شركة
 شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتا5يخ)26)فبراير)2222)قد تم تأسيس)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد باملميزات التالية):

 BRICOBING SARL (: التسمية)

.AU

أعمال البناء) (: الهدف اال تماعي)

والتهيئة.
في) حدد  (: الشركة) 5أسمال 

12.222)د5هم موزعة إلى)122)حصة)

د5هم قد تم) (122 ا تماعية بقيمة)

للسيد) واسنادها  بكاملها  تحريرها 

اسماعيل يعيش.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
شا5ع) (32 5قم) (: اال تماعي) املقر 

اكدال) النيل  إقامة  (12 5قم) عقبة 

الرباط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الحامل) يعيش  اسماعيل  السيد 

 A444353 5قم) الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة) التجا5ي  السجل  5قم 

التجا5ية بالرباط)143823.
مقتطف من أ ل االشها5
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SURFACIO شركة
 شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتا5يخ)26)فبراير)2222)قد تم تأسيس)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد باملميزات التالية):

 SURFACIO SARL (: التسمية)

.AU

أعمال البناء) (: الهدف اال تماعي)

والتهيئة.
في) حدد  (: الشركة) 5أسمال 

12.222)د5هم موزعة إلى)122)حصة)

د5هم قد تم) (122 ا تماعية بقيمة)

للسيد) واسنادها  بكاملها  تحريرها 

عبد الكريم باهني.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
شا5ع) (32 5قم) (: اال تماعي) املقر 

اكدال) النيل  إقامة  (12 5قم) عقبة 

الرباط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الحامل) باهني  الكريم  عبد  السيد 

 AB122651 5قم) الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة) التجا5ي  السجل  5قم 

التجا5ية بالرباط)143824.
مقتطف من أ ل االشها5
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SUMMIT EVENTS شركة
 شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتا5يخ)26)فبراير)2222)قد تم تأسيس)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد باملميزات التالية):

 SUMMIT EVENTS (: التسمية)

.SARL AU

الهدف اال تماعي):)وكالة التواصل)

الرقمي واالنتاج.
في) حدد  (: الشركة) 5أسمال 

12.222)د5هم موزعة إلى)122)حصة)

د5هم قد تم) (122 ا تماعية بقيمة)

للسيد) واسنادها  بكاملها  تحريرها 

محمد عدنان لوتو.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع)

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
شا5ع) (32 5قم) (: اال تماعي) املقر 

عقبة 5قم)BIS 12)إقامة النيل اكدال)

الرباط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الحامل) لوتو  عدنان  محمد  السيد 

 AA71928 5قم) الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة) التجا5ي  السجل  5قم 

التجا5ية بالرباط)143827.
مقتطف من أ ل االشها5
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HOMEKOM شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

عمليات تحويل الذمة املالية املهنية 
لعدة أشخاص ذاتيين في شركة 

خاضعة للرضيبة عىل الرشكات
الذمة) تحويل  اتفاقية  بمقت�سى 

 2222 يناير) (32 املالية املهنية بتا5يخ)

املهنية) املالية  الذمة  تحويل  تم  قد 

شركة) في  ذاتيين  أشخاص  لعدة 

خاضعة للضريبة على الشركات):

.HOMEKOM SARL(:(التسمية

التنمية) (: اال تماعي) الهدف 

العقا5ية.

في) حدد  (: الشركة) 5أسمال 

إلى) موزعة  د5هم  (36.292.222

بقيمة) ا تماعية  حصة  (36.292

الواحدة) للحصة  د5هم  (1222

36.292)حصة قد) إلى) (1 موزعة من)

واملخصصة) بالكامل  تحريرها  تم 

بما يتناس0 مع مساهماتهم) للشركاء)

أي):

السيد وليد أد5از)4158)حصة.

السيد فيصل أد5از)4158)حصة.

السيد 5بيع أد5از)4158)حصة.

السيد 5شيد أد5از)4158)حصة.

السيد سمير أد5از)4158)حصة.

السيدة ها ر أد5از)4158)حصة.

السيد إليا2 أد5از)4158)حصة.

السيد شرف أد5از)4158)حصة.

 3226 أد5از) الرحيم  السيد عبد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

وضع) تا5يخ  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجا5ي.
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يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمبر ما عدا السنة األولى) (31 إلى)

تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
زنقة  بل) (27 (: اال تماعي) املقر 

العيا�سي شقة 5قم)1)أكدال الرباط.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد الحسين أد5از الحامل للبطاقة)
الوطنية 5قم)A52248)وذلك ملدة غير)

محدودة.
باملحكمة) التجا5ي  السجل  5قم 

التجا5ية بالرباط):)143819.
مقتطف من أ ل االشها5
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BADRI CASH
SARL

بد5ي كاش ش.م.م
تبعا للجمع العام الخا5ق للعادة)
قر5) (2222 فبراير) (24 يوم) املنعقد 
كاش«) »بد5ي  شركة) مساهموا 
املسؤولية) محدودة  شركة  ش.م.م 
مقرها) د5هم  (122.222 5أسمالها)
شا5ع) (39 البيضاء) بالدا5  اال تاعي 
اللة الياقوت الطابق الخامس شقة)
بالدا5) التجا5ي  بالسجل  مسجلة  د 

البيضاء)تحت 5قم)412237)ما يلي):
اال تماعي) الرأسمال  في  الزيادة 
 2.222.222 د5هم إلى) (122.222 من)

د5هم.
من القانون) (7 و) (6 تعديل املواد)

األسا�سي للشركة.
أساسية  ديدة) قوانين  اعتماد 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
ما25) (11 بتا5يخ) البيضاء) بالدا5 

2222)تحت 5قم)733976.
540 P

املغرب للدراسات والتنمية 
محمدية ش.م.م

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
محر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2219 ماي) (9 بتا5يخ) باملحمدية 
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التالية):

للد5اسات) املغرب  (: التسمية)
والتنمية محمدية ش.م.م.

الهدف):)هدف الشركة):
تطوير وتنفيذ  ميع املشا5يع) د5اسة،)
 التجا5ية،)الصناعية،)الز5اعية،)السياحية
املذكو5ة) املجاالت  في  والعقا5ية 
تضع) أن  للشركة  يجوز  أعاله،)
املتعلقة) التقنية  الد5اسات   ميع 
عامة) وبصفة  الفن  وأعمال  باملباني 
بصناعة) تتعلق  د5اسات خاصة  أي 
 ميع املواد و ميع اإلدا5ات العامة)
والسلطات) املمنوحة  والخدمات 
املحلية أو إدا5ات أخرى غير القطاع)

الخاص.
إعداد أي) على و ه الخصوص،)
الحساب) لألعمال مالحظات  كشف 
واملقاييس أو الوثائق التقنية املتعلقة)
البناء)والصل0 والحماية من الحريق)
والسالمة من الحرائق وتكييف الهواء)

والتكنولو يا الجديدة.
العمليات) عامة  ميع  وبصفة 
املالية،) الصناعية،) التجا5ية،)
املرتبطة) العقا5ية  غير  أو  العقا5ية 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدف)
تنمية) شأنها  من  التي  أو  الشركة 

وإنجاز نشاطها.
شا5ع) املحمدية  (: اال تماعي) املقر 
مركز) فضالة  إقامة  عبد هللا  موالي 
التجا5ي)»د«)الطابق الثاني شقة 5قم)6.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
التأسيس) يوم  من  ابتداء) سنة  (99
املسبق) الحل  حالة  باستثناء) النهاي 
التمديد املنصوص عليه في هذه) أو 

القوانين.
حدد) (: اال تماعي) الرأسمال 
 122.222 في) اال تماعي  الرأسمال 
حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 
الواحدة)) للحصة  د5هم  (122 فئة)

تقسم على الشكل التالي):
 شركة املغرب للد5اسات والتنمية):

416)حصة.
السيد امين بريكانتي)264)حصة.

السيد سيمون باسكال بريووليت)
122)حصة.

املجموع):)822)حصة.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في ديسمبر من كل)

سنة.

السيد) (: الشركة) يدير  (: اإلدا5ة)

سيمون باسكال برويات.

اال5باح):)املنتجات الصافية للسنة)

النفقات) اقتطاع  ميع  بعد  املالية 

أخرى بما في ذلك كل) العامة وأعباء)
يكون) واالحتياطات  االستهالكات 

الربح الصافي من هذا الربح الصافي)

الخسائر) االقتضاء) وعند  املنقوص 

السابقة يقتطع مبلغ لتأسيس أصل)

يسمى باالحتياط القانوني.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5)

2222)تحت) 3)ما25) البيضاء)بتا5يخ)
5قم)421.

التجا5ي) السجل  تسجيل  تم 

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

ما25) (3 بتا5يخ) ملراكش  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)25293.

541 P

 L’IMMOBILIERE S.B.A
SARL

العقا5ية 2.ب.ا ش.م.م

تبعا للجمع العام الخا5ق للعادة)

شركاء) (2222 يناير) (15 املنعقد يوم)

ش.م.م) ( »العقا5ية 2.ب.أ«) ( شركة)

5أسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 

اال تماعي) مقرها  د5هم  (122.222

باملحمدية زنقة فا2 عما5ة الحديقة)

بالدا5) التجا5ي  بالسجل  مسجلة 

البيضاء)تحت 5قم)4519)ما يلي):

تحويل املقر اال تماعي):

عما5ة) فا2  زنقة  املحمدية  من 

الحديقة إلى املحمدية شا5ع يعقوب)

املنصو5 إقامة الحديقة بالزا عما5ة)

2 الطابق السفلي.

القوانين) من  (4 املادة) تصحيح 

األساسية للشركة.

األساسية) القوانين  تعديل 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 فبراير) (27 بتا5يخ) باملحمدية 

تحت 5قم)373.
542 P

 SOCIETE GENERALE
 AFRICAN BUSINESS AND

SERVICES
SG ABS

العام) الجمع  محضر  بمو 0 
ديسمبر) (32 بتا5يخ) املنعقد  العادي 

2219)اتخذوا القرا5ات التالية):
 SG شركة) مسؤول  ممثل  تغيير 
العامة) الشركة  بالتحديد  (ABS
املغربية لألبناك كذلك السيد أحمد)
السيدة) محله  ستحل  اليعقوبي 

أسماء)الحجامي.
 SG شركة) مسؤول  ممثل  تغيير 
ABS)بالتحديد الشركة العامة كذلك)
سيحل) مايمات  ألكسند5  السيد 
محله السيد لوفبر ر وا5 إيف ما5ي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733815.
543 P

NAS MAROC الشركة
SARL 

5أسمالها : 12.222.222 د5هم
املقر اال تماعي : 73، شا5ع مسيرة 

الخضراء - الدا5 البيضاء
بمو 0 محضر الجمع العام الغير)
 3 بتا5يخ) املنعقد  للشركاء،) العادي 
فبراير)2222)اتخدو القرا5ات التالية):
ا تماعية) حصة  (2242 إحالة)
 NAS HOLDING(املمتلكة من طرف
 FOR COMPANY BUSINESS
 MANAGEMENT HOLDING
 NATIONAL الشركة) لفائدة  (WLL

.AVIATION SERVICES W L L
الجمع) اإلحالة،) هذه  على  بناءا 
يحيط علما أن) العام الغير العادي،)
(،NAS MAROC شركة) مال  5أ2 

مقسم كالتالي):



2283 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

 NATIONAL AVIATION

SERVICES W L L 51.222 حصص)

ا تماعية.

 NAS HOLDING FOR

 COMPANY BUSINESS

 MANAGEMENT HOLDING WLL

49.222)حصص ا تماعية.

122.222حصص) (: املجموع)

ا تماعية.

تحديث النظام االسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ) البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

13)ما25)2222،)تحت 5قم)734322.

544 P

KAPSET OFFICE الشركة
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

املقر اال تماعي : 12 زنقة 

ديموكريت، الدا5 البيضاء

الغير) القرا5ات  محضر  بمو 0 

املنعقد) الوحيد،) للشريك  العادية 

اتخذ) (،2222 فبراير) (28 بتا5يخ)

القرا5ات التالية):

زيادة 5أ2 املال بمبلغ)4.922.222 

د5هم) (122.222 من) لحمله  د5هم،)

خالل) من  د5هم،) (52.222.222 إلى)

إصدا5)49.222)حصص  ديدة ذات)

لكل) د5هم  (122 قيمة اسمية تصل)

على سبيل املقاسمة مع ديون) منها،)

ووا بة) معينة  الو ود،) محققة 

األداء.

مال) 5ا2  الزيادة  هذه  نتيجة 

الشركة مقسم كالتالي):

 KAPSET الشركة)

بمبلغ) (DEVELOPPEMENT

5.222.222)د5هم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ) البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

9)ما25)2222،)تحت 5قم)733687.

545 P

 BUZZEFF
SARL AU

5أسمالها : 3.122.222 د5هم

املقر اال تماعي : 197 زاوية شا5ع 

الز5قطوني وزنقة شيال ب 5قم 14، 

الدا5 البيضاء

تغيير التسمية اال تماعية للشركة
االستثنائي) القرا5  بمقت�سى 

بزاف) للشركة  الوحيد  للشريك 

BUZZEFF SARL AU(.ش.م.م
د5هم) (3.122.222 (: 5أسمالها)

بتا5يخ)24)فبراير)2222)تم ما يلي):

اال تماعية) التسمية  تغيير 

 TEADS NORTH لتصبح) للشركة 

AFRICA)تيدز نو5ت أفريكا.
القانون) من  (3 البند) تعديل 

االسا�سي للشركة.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدا5  التجا5ية  باملحكمة 

5قم) تحت  (2222 ما25) (12 يوم)

.734212

بتعديل) التصريح  إيداع  تم 

يوم) السجل التجا5ي بالدا5 البيضاء)

12)ما25)2222)تحت 5قم)5573.
بمثابة إعالن

546 P

GBH SIGNATURE
SARL

5أسمالها : 522.222 د5هم

املقر اال تماعي : 28، زنقة عين 

حرودة الدا5 البيضاء
5فع 5أسمال الشركة

للشركاء) االستثنائي  للقرا5  طبقا 

 GBH SIGNATURE SARL الشركة)

شركة) (،2222 فبراير) (12 بتا5يخ)

تم 5فع 5أسمال) محدودة املسؤولية،)

د5هم) (522.222 قد5ه) بما  الشركة 

عن) د5هم  (1.222.222 إلى) لنقله 

طريق دمج الحساب الجا5ي للشركاء.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدا5  التجا5ية  باملحكمة 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (26 يوم)

.732322

بتعديل) التصريح  إيداع  تم 

يوم) السجل التجا5ي بالدا5 البيضاء)

26)فبراير)2222)تحت 5قم)6595.
بمثابة إعالن

547 P

M&N PLUS
SARL AU

في مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

وضع) تم  بطنجة  (2222 يناير) (31  

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

بياناتها كالتالي):

 M&N( PLUS (: الشركة) تسمية 

.SARL AU

غرض الشركة):)الخدمات املالية،)

تحويل األموال.

شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الكريم 5قم) ( موالي الطاهر بن عبد)

22)حي البوغاز طنجة.

املدة):)حددت في)99)سنة،)ابتداءا)

السجل) في  التسجيل  تا5يخ  من 

التجا5ي.

مبلغ) في  حدد  (: املال) 5ا2 

 1222 إلى) مقسم  د5هم،) (122.222

حصة مرقمة من فئة)122)د5هم لكل)

مكتتبة ومحر5ة  ميعها في) واحدة،)

ملك الشريك الوحيد السيد محمد)

الحامل) الجنسية،) مغربي  بنعالل،)

.K464428(للبطاقة الوطنية 5قم

تسيير الشركة):)يسير الشركة ملدة)

السيد) منفرد  وبتوقيع  غير محدودة 

محمد بنعالل.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

تحت 5قم) (،2222 فبراير) (19 بتا5يخ)

.232622

السجل التجا5ي))5قم)124181.
للنشر والبيان

548 P

GOLDEN CLOUD
SARL AU

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بطنجة،) (2222 يناير) (29

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

بياناتها كالتالي):

 GOLDEN (: الشركة) تسمية 

.CLOUD SARL AU

غرض الشركة):)التسويق الشبكي:

البيع اال تماعي.

وسيط فو5كس.

5،)شا5ع) (: عنوان املقر اال تماعي)

الطابق الثاني) يوسف ابن تاشفين،)
5قم)3،)طنجة.

املدة):)حددت في)99)سنة،)ابتداءا)

السجل) في  التسجيل  تا5يخ  من 

التجا5ي.
5أ2 املال):)حدد في مبلغ)122.222 

د5هم،)مقسم إلى)1222)حصة مرقمة)

من فئة)122)د5هم لكل واحدة.

مكتتبة ومحر5ة  ميعها في ملك)

املنعم) السيد عبد  الوحيد  الشريك 

الحامل) الجنسية،) مغربي  الحسوني 

.K112784(للبطاقة الوطنية 5قم

تسيير الشركة):)يسير الشركة ملدة)

السيد) منفرد  وبتوقيع  غير محدودة 

عبد املنعم الحسوني.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بطنجة) ( الضبط باملحكمة التجا5ية)

تحت 5قم) (،2222 فبراير) (22 بتا5يخ)

.232667

السجل التجا5ي 5قم)124239.
للنشر والبيان

549 P

RIFMAN BEAUTY
SARL

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بطنجة،) (2222 فبراير) (6

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة بياناتها كالتالي):



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   228(

 RIFMAN (: الشركة) تسمية 

.BEAUTY SARL

الحالقة) (: الشركة) غرض 

والتجميل))النساء)والر ال).

شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الشا5قة،)إقامة النصر،)تجزئة املجد)

بلوك)128)الطابق الخامس 5قم)13،)

العوامة،)طنجة.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

السجل) في  التسجيل  تا5يخ  من 

التجا5ي.

ولد) 5شيد  السيد  (: الشركاء)

كامل) الجنسية،) مغربي  شعي0،)

التعريف) لبطاقة  الحامل  األهلية،)

.R365959(الوطنية 5قم

السيد محمد ولد شعي0،)مغربي)

الحامل) األهلية،) كامل  الجنسية،)

5قم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.R366728

مبلغ) في  حدد  (: املال) 5أ2 

 1222 مقسم غلى) د5هم،) (122.222

حصة مرقمة من فئة)122)د5هم لكل)

مكتتبة ومحر5ة  ميعها في) واحدة،)

ملك الشركاء)على التوزيع التالي):

 522 شعي0) ولد  5شيد  السيد 

حصة.

 522 شعي0) ولد  محمد  السيد 

حصة.

املجموع):)1222)حصة.

تسيير الشركة):)يسير الشركة ملدة)

السيد) منفرد  وبتوقيع  غير محدودة 

محمد) والسيد  شعي0  ولد  5شيد 

ولدشعي0.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

5قم) تحت  (،2222 ما25) (12 بتا5يخ)

.231343

السجل التجا5ي 5قم)124945.
للنشر والبيان

550 P

STE MOUSSALUM
SARL AU

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الشريك) قر5  (،2222 فبراير) (25
أعاله،) املذكو5ة  الشركة  في  الوحيد 
الكائن) د5هم،) (122.222 5أسمالها)
صبرين) تجزئة  ب  اال تماعي  مقرها 
شا5ع معركة العقاب 5قم)27،)طنجة)

التغييرات التالية):
الحل السابق ألوانه للشركة.

العربي) محمد  السيد  تعيين 
الكامل) الجنسية،) املغربي  اوزختي،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  األهلية،)
كمصف) (.K78929 5قم) الوطنية 

للشركة.
مقر) في  التصفية  مكان   عل 
الشركة الكائن بتجزئة صبرين شا5ع)

معركة العقاب 5قم)27،)طنجة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
تحت الرقم) (،2222 ما25) (6 بتا5يخ)
5قم) التجا5ي  السجل  (،231149

.74563
للنشر والبيان

551 P

 STE BORAK TRANSPORT &
LOGISTIQUE

SARL
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركاء) قر5  (،2219 25ديسمبر)
5أسمالها) أعاله،) املذكو5ة  الشركة 
مقرها) الكائن  د5هم،) (122.222
اال تماعي بمجمع الصنوبر 5قم)123 
»التعييرات) طنجة) البالية،) طنجة 

التالية):
الحل السابق ألوانه للشركة.

سعيد) محمد  السيد  تعيين 
الكامل) املغربي الجنسية،) اليعقوبي،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  األهلية،)
كمصف) (،J72224 5قم) الوطنية 

للشركة.
مقر) في  التصفية  مكان   عل 
الشركة الكائن بمجمع الصنوبر 5قم)

123)طنجة البالية،)طنجة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

تحت الرقم) (،2222 يناير) (32 بتا5يخ)

5قم) التجا5ي  السجل  (،232242

.34743
للنشر والبيان
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BOUTI
SARL

5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي : شا5ع املقاومة، 

إقامة السالم، الطابق األ5�سي 5قم 

66، طنجة

بمقت�سى عقد عرفي محر5 بطنجة)

بتا5يخ)31)أكتوبر)2219،)قر5 الشركاء)

في الشركة املذكو5ة أعاله املصادقة)

على التعديالت التالية):
البخا5ي) أمال  السيدة  تفويت 

 122 422)حصة ا تماعية من فئة)

د5هم لكل حصة لفائدة ابنها السيد)

الجنسية،) املغربي  البوطي،) نوفل 

للبطاقة) الحامل  األهلية،) الكامل 

.K421772(الوطنية 5قم

وهو ما أدى إلى التوزيع التالي):

قبل) البخا5ي  امال  السيدة 

التفويت)422)حصة محر5ة ومكتتبة)

محر5ة) حصة  (22 التفويت) وبعد 

ومكتتبة.

قبل) البوطي  نوفل  السيدة 

التفويت)422)حصة محر5ة ومكتتبة)

محر5ة) حصة  (422 التفويت) وبعد 

ومكتتبة.

قبل) البوطي  عدنان  السيد 

التفويت)622)حصة محر5ة ومكتتبة)

محر5ة) حصة  (622 التفويت) وبعد 

ومكتتبة.

شعا5) (BEUG’S تسمية) اتخاذ 

تجا5ي للشركة.
البخا5ي) أمال  السيدة  استقالة 

ابراء) ومنحها  الشركة  تسيير  من 

السنوات) عن  ميع  ونهائي  تام 

املحاسباتية.

إعادة تعيين السيد عدنان البوطي)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تعيين السيد نوفل البوطي مسير)

للشركة ملدة غير محدودة.

خضوع الشركة في  ميع عقودها)

والبنكية) املالية  والتزاماتها  ووثائقها 

املنفرد) للتوقيع  واإلدا5ية  والعقا5ية 

أو) البوطي  عدنان  السيد  ملسيريها 

السيد نوفل البوطي.

مطابقة القانون االسا�سي للشركة)

مع التغييرات املصادق عليها.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بطنجة) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

2219،)تحت 5قم) 12)ديسمبر) بتا5يخ)

228522،)السجل التجا5ي)83927.
للنشر والبيان
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FIRST SIGN
ش م م

السجل التجا5ي : 357425

تعديالت قانونية
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمبر) (26 في) املؤ5خ  العادي  الغير 

2219،)تقر5 ما يلي):

املوافقة على شركاء) دد للشركة.

األمين) ليلى  السيدة  استقالة 

الفشتالي من مهام الشركة.

وناد5) برادة  السيد سعد  تسمية 

برادة كمسيرين للشركة مع التوقيع)

املنفصل ملدة غير محدودة.
القانون) من  (7 املادة) تغيير 

االسا�سي.

بيع أسهم الشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

مسؤولية) ذات  شركة  أصبح  الذي 

محدودة اعتماد قوانين  ديدة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5)

(،2222 ما25) (12 بتا5يخ) البيضاء)

تحت 5قم)733835.
لإلعالم املسير

554 P



2283 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

MECA ROCK
ش م م لشريك وحيد

5أسمال الشركة : 122.222 د5هم
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي املؤ5خ في)27 
فبراير)2222،)تم تأسيس شركة ذات)
وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

التي تحمل الخصائص التالية):
.MECA ROCK(:(التسمية

الهدف اال تماعي):)استيراد وتوزيع)
قطع غيا5 للصناعة والشاحنات.

شا5ع) (222 5قم) (: املقر اال تماعي)
السفلي) الطابق  (5 5قم) املومن  عبد 

الدا5 البيضاء.
املدة اال تماعية):)99)سنة.

حدد) (: اال تماعي) الرأسمال 
مبلغ) في  اال تماعي  الرأسمال 
 1222 إلى) مقسمة  د5هم  (122.222
122)د5هم) حصة ا تماعية من فئة)
للواحدة موزعة بالكامل للسيد بناني)

محمد.
تسمية السيد بناني محمد كمدير)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني والتسجيل في)
السجل التجا5ي بكتابة الضبط لدى)
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
 738733 الخاصة) األ5قام  تحت 

و459675)بتا5يخ)12)ما25)2222.
لإلعالم املسير
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MENA INNOV
ش م م

السجل التجا5ي : 314263، الدا5 
البيضاء

تعديالت تصفية الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير) (11 في) املؤ5خ  العادي  الغير 

2222،)تقر5 ما يلي):
حل الشركة وتصفيتها.

خليل  اي) السيد  مهام  إنهاء)
وتعيينه) وحيد  كمسير  حكيمي 

كمصفي للشركة.
حدد مقر تصفية الشركة بالدا5)
بو معة) صبري  زنقة  (12 البيضاء)

الطابق األول 5قم)6.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5)
البيضاء)بتا5يخ)5)ما25)2222،)تحت)

5قم)733383.
من أ ل اإلشعا5

املصفي

556 P

STE CALTEM
SARL AU

 AU  CAPITAL(SOCIAL 
DE 100.000 DH 

تعديالت
تغيير االسم التجا5ي لشركة

تعديل القانون االسا�سي
على إثر محضر العام االستثنائي)
 2222 يناير) (23 يوم) انعقد  الذي 
فبراير) (11 واملسجل بمدينة فا2 في)
 BATINEC الشركة) بمقر  (2222

الكائنة ب):
تجزئة خلو) (1 إقامة كنزة) (4 5قم)
عين) طريق  زازا،) حي  النخيل  وزنقة 

الشقف،)فا2
بوزيان«) »صوفيا  اآلنسة) قر5ت 

الشريكة الوحيدة لشركة ما يلي):
لشركة) التجا5ي  االسم  تغيير 

.CALTEM(لالسم الجديد
تعديل القانون األسا�سي للشركة)
السالفة) تعديالت  بإدخال  وذلك 

الذكر ووفقا ملا يقتضيه القانون.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2222 ما25) (2 في) بفا2  التجا5ية 

تحت 5قم)857/2222.
557 P

 STE CARROSSERIE AUTO
ET SERVICE

SARL AU
5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : شا5ع توفيق 
الحكيم 5قم 29 الحي الصناعي 

الخميسات
السجل التجا5ي 5قم 28611
تفويت الحصص اال تماعية

محر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالخميسات يوم)5)ما25)2222.

اللواني عزيز السيد) فوت السيد 
السباعي) لفائدة  االله  عبد  سراج 
332)حصة لكل واحد منهما) امحمد)
ما يعني  ميع حصصهم التي يمتلكها)
122)د5هم للحصة) في الشركة بمبلغ)
الواحدة ما مجموعه)66.222)د5هم.

وبناء)على هذا التفويت للحصص)
اال تماعية فإن)1222)حصة املشكلة)
كلها) ستصبح  اال تماعي  للرأسمال 

للسيد السباعي امحمد):
على غرا5 ذلك فإن الجمع العام)
هذه) بتفويت  أقر  العادي  الغير 
وقر5ت) الذكر  السالفة  الحصص 
بذلك تغيير البندين)6)و7)من القانون)
القانوني) الشكل  وتغير  االسا�سي 
ذات) شركة  وأصبحت  للشركة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،2222 ما25) (9 يوم) بالخميسات 

تحت 5قم)113.
558 P

KINIDI FISH
ش م

تأسيس
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2222 يناير) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية):
شريك) (KINIDI FISH التسمية)

وحيد.
شركةذات مسؤولية محدودة.

وشراء) بيع  (: اال تماعي) الهدف 
االستيراد) األسماك الطرية بالجملة،)
داخل) البضائع  نقل  والتصدير،)

وخا5ج الوطن.
اليونس) شركة  (: اال تماعي) املقر 
عما5ة) اكسبير  الو  انتيرناسيونال 
7)شا5ع موالي) 2)5قم) اميكران طابق)

اسماعيل العيون.
سنة) (99 (: اال تماعية) املدة 
ابتداء)من تا5يخ تسجيلها في السجل)
التجا5ي عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمديد.

يتكون من) (: الرأسمال اال تماعي)

122.222)د5هم.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

يوسف د عوان.

السجل) في  التقيد  تم  (: التقييد)

التجا5ي باملحكمة االبتدائية بالعيون)

 517 2222،)تحت 5قم) فبراير) (26 في)

للسجل التحليلي 5قم)31267.

559 P

OCEANAVAL SUD
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعا للعقد العرفي بتا5يخ)6)ما25)

تم وضع قوانين الشركة ذات) (2222

املميزات التالية):

.OCEANAVAL SUD(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسولية املحدودة.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خا5 ه):

وانتاج) بصناعة  األنشطة   ميع 

الثلج....

املنطقة) (129 (: الرئي�سي) املقر 

الصناعية مدينة املر�سى،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 

موزعة) للواحدة  د5هم  (122 فئة)

كالتالي):

 522 حسن) ايدبويش  السيد 

حصة.

 522 الهادي) عبد  أما5  السيد 

حصة.

اإلدا5ة):)تسيير من طرف السيدان)

ايدبويش حسن وأما5 عبد الهادي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

5قم) تحت  (،2222 ما25) (11 بتا5يخ)

5قم) تجا5ي  سجل  (2222/715

.31367

560 P



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2280

LES GRANDS GLACIERS 

DU NORD
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعا للعقد العرفي))بتا5يخ)6)ما25)

تم وضع قوانين الشركة ذات) (2222

املميزات التالية):

 LES GRANDS (: التسمية)

.GLACIERS DU NORD

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خا5 ه):

وانتاج) بصناعة  األنشطة   ميع 

الثلج.

املنطقة) (129 (: الرئي�سي) املقر 

الصناعية مدينة املر�سى،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 

موزعة) للواحدة  د5هم  (122 فئة)

كالتالي):

 522 حسن) ايدبويش  السيد 

حصة.

 522 الهادي) عبد  أما5  السيد 

حصة.

اإلدا5ة):)تسيير من طرف السيدان)

ايدبويش حسن وأما5 عبد الهادي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

5قم) تحت  (،2222 ما25) (11 بتا5يخ)

5قم) تجا5ي  سجل  (،711/2222

.31371
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FORSSA TECH
SARL

بتا5يخ) املمضية  للعقود  طبقا 
القانون) تحرير  تم  (2222 فبراير) (5

الخصائص) ذات  لشركة  االسا�سي 

فبراير) (19 بتا5يخ) واملسجلة  التالية 

.2222

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

التفاوض) (: اال تماعي) الهدف 
واالستشا5ة.

د5هم) (122.222 (: الراسمال)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)د5هم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

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

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
شقة) (32 عما5ة) (: املقر اال تماعي)
زنقة موالي احمد لوكيلي حسان) (8

الرباط.
التسيير):)السيد حسن الفو5صة)

مسير وحيد للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
التجا5ي) بالسجل  التقييد  5قم 

.143749
562 P

LOSERN
SARL

املقر اال تماعي : تجزئة سال الجديدة 
5قم 994 احصين سال الجديدة

الراسمال : 122.222 د5هم
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

29495
تغييرات قانونية

بتا5يخ) العام  الجمع  بمقت�سى 
شركة) شركاء) قر5  (،2222 16)يناير)

لزيرن املصادقة على):
تفويت)332)حصة ا تماعية التي)
بنغنو) السيد محمد كريم  في حوزة 

لفائدة السيدة سا5ة الحوسني.
ا تماعية) حصة  (342 تفويت)
التي في حوزة السيد عبد النبي بنغنو)

لفائدة السيدة سهام بنغنو.
تفويت)332)حصة ا تماعية التي)
في حوزة السيد عالل ابرود لفائدة)

السيدة عائشة السكي0.
للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل 
 994 5قم) الجديدة  سال  تجزئة  من 
العنوان) إلى  الجديدة  سال  احصين 
قرب) (223 تجزئة كريمة 5قم) (: التالي)
مسجد الغندو5ي 5قم)18)حي كريمة)

تابريكت سال.

استقالة السيد عبد النبي بنغنو)
السيدة) وتعيين  كمسير  منصبه  من 
عائشة) والسيدة  الحوسني  سا5ة 
السكي0 كمسيرين للشركة ملدة غير)
محدودة مع تخويل االمضاء)للسيدة)
عائشة) للسيدة  أو  الحوسني  سا5ة 

السكي0.
البناء) أشغال  نشاط  إضافة 

املتنوعة.
نتيجة ملا سبق تم تعديل القانون)

األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (،2222 ما25) (12 بسال بتا5يخ)

5قم)34382.
563 P

TASSOULI TRANS
ش م م

5أسمالها : 12.222 د5هم
املقر اال تماعي : شا5ع بنسليمان 

ممر 9 محل 5قم 14 الحسيمة
تعيين مسير

عام) محضر  مع  بمقت�سى 
تم) (،2222 يناير) (21 استثنائي بتا5يخ)
خالله املصادقة باإل ماع على ما يلي):
تعيين السيد أكناك نبيل الحامل)
(،R374172 5قم) الوطنية  للبطاقة 
منصو5) سيدي  بحي  الساكن 
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  الحسيمة 
محدودة مع قبوله بها دون أي تحفظ)
تجاه) للشركة  ملزما  توقيعه  واعتبا5 
الغير ومستقال عن غيره من الشركاء.

للملف) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بالحسيمة بتا5يخ)

24)فبراير)2222،)تحت 5قم)33.
بمثابة مقتطف وبيان

564 P

HUILERIE TSAFT
ش م م

5أسمالها : 522.222 د5هم
املقر اال تماعي :  ماعة تسافت 

الطريق الوطنية 5قم 2 إقليم د5يوش
تأسيس الشركة

بتا5يخ) بمقت�سى عقد عرفي حر5 
تم تأسيس شركة) (،2222 فبراير) (14
باملميزات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية):

.HUILERIE TSAFT(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
:) ماعة تسافت) املقر اال تماعي)
الطريق الوطنية 5قم)2)إقليم د5يوش.
:)وحدة صناعية،)معصرة) الهدف)

الزيتون.
املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)522.222)د5هم.
(: الرأسمال) وحصص  الشركاء)
مجموع حصص الرأسمال هو)5222 
مملوكة) د5هم  (122 بقيمة) حصة،)

للشركاء)اآلتية أسمائهم):
للبطاقة) الحامل  بوكمزة  5ضوان 
والساكن ب) (R69767 الوطنية 5قم)
37)شا5ع موالي إسماعيل الحسيمة)
حصة أي بقيمة إ مالية) (1252 ب)

125.222)د5هم.
للبطاقة) الحامل  بوكمزة  هشام 
والساكن) (R292281 5قم) الوطنية 
ب الحي الثاني بني بوعياش الحسيمة)
حصة أي بقيمة إ مالية) (1252 ب)

125.222)د5هم.
لبطاقة) الحامل  بوكمزة  منير 
 R261122 5قم) الوطنية  التعريف 
موالي) شا5ع  (37 ب) والساكن 
1252)حصة) إسماعيل الحسيمة ب)

بقيمة إ مالية)125.222)د5هم.
للبطاقة) الحامل  بوكمزة  يوسف 
الوطنية 5قم)R332139)والساكن ب)
37)شا5ع موالي إسماعيل الحسيمة)
حصة أي بقيمة إ مالية) (1252 ب)

125.222)د5هم.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.
)يعتبر السيدان 5ضوان) (: التسيير)
بوكمزة الحامل للبطاقة الوطنية 5قم)
الحامل) بوكمزة  وهشام  (R69767
 R292281 5قم) الوطنية  للبطاقة 

مسيران للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: التجا5ي) السجل 
بتا5يخ) بد5يوش  االبتدائية  باملحكمة 
التحليلي) بالسجل  (2222 ما25) (12

5قم)93.
بمثابة مقتطف وبيان

565 P
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STE VITAESSENCES
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)

القوانين) أنجزت  (2219 نونبر) (19

الخصائص) ذات  لشركة  االساسية 

التالية):

.STE VITAESSENCES(:(التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) نوع 

مسؤولية محدودة.

وتصدير) استيراد  (: املوضوع)

والنظافة) التجميل  مستحضرات 

الشخصية.

العطرية) االعشاب  تسويق 

النباتية) والزيوت  الطبية  واالعشاب 

والزيوت االساسية.

ومستحضرات) وتطوير  تصنيع 

)الزيوت النباتية) التجميل والنظافة)

من) الطبيعية  واملستخلصات 

النباتات العطرية والطبية أو غيرها).

شا5ع) (39 (: اال تماعي) املقر 

لالياقوت الطابق الخامس الشقة د)

الدا5البيضاء.

للشركة) قدمت  (: التقديمات)

د5هم نقدا من طرف) (12.222 مبلغ)

سليمي) حنان  السيدتان  الشريكين 

وحنان أكرم.

في) الراسمال  حدد  (: الراسمال)

 122 الى) مقسمة  د5هم  (12.222

للواحدة) د5هم  (122 بقيمة) حصة 

مكتتبة نقدا بالكامل للشركاء.

عين كمسيرين للشركة) (: التسيير)

السيدتان حنان) غير محدودة،) ملدة 

سليمي وحنان أكرم.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،2219 ما25) (2 في) بالدا5البيضاء)

تحت 5قم)732717.

سجلت الشركة بالسجل التجا5ي)

تحت 5قم)458647.
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STE CONSO CAR
SARL

فسخ مسبق للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

بتا5يخ)4)فبراير)2222)تقر5 ما يلي):

فسخ مسبق للشركة.

السيد) للشركة  مصفي  تعيين 

محمد لحلو.

تعيين مقر التصفية بالدا5البيضاء)

شا5ع محمد الخامس الطابق) (،625

التاني 5قم)32.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،2222 ما25) (2 في) بالدا5البيضاء)

تحت 5قم)732755.

567 P

STE TEKIN TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي : 26 شا5ع مر2 

السلطان الطابق االول الرقم 3 

الدا5البيضاء

السجل التجا5ي 5قم : 433877

تفويت حصص
تحديث القانون االسا�سي للشركة

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

بتا5يخ)9)ما25)2222،)تقر5 ما يلي):

املصادقة على تفويت الحصص.

قبول استقالة السيد أعبود عزيز)

من مهامه كمسير ثاني وتعيين السيد)

للشركة) وحيد  كمسير  في�سي  تكين 

وملدة غير محدودة.

ذات) شركة  الى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
القانون) من  السابع  البند  تغيير 

االسا�سي للشركة.

االسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

ما25) (9 يوم) التجا5ية بالدا5البيضاء)

2222،)تحت 5قم)733988.
بيان مختصر
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STE CASA MARITIME
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

حر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ديسمبر) (12 بتا5يخ) بالدا5البيضاء)
االسا�سي) النظام  وضع  تم  (2219
لشركة ذات املسؤولية بشريك))وحيد)

ذات املميزات املبينة فيما يلي):
 CASA MARITIME (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الغاية من الشركة هي بيع وشراء)

املحركات البحرية.
شا5ع) (81 اقامة) (: املقر اال تماعي)
 8 5قم) شقة  (،4 الطابق) املقاومة،)

الدا5البيضاء.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتبا5ا من تا5يخ تاسيسها النهائي.
 122.222 (: اال تماعي) 5أسمال 

د5هم املوزع كما يلي):
1222)د5هم) السيد مراد العبوبي)

... 122)حصة.
تسير الشركة من طرف) (: ( االدا5ة)
السيد مراد العبوبي ملدة غير محددة.
ما بين فاتح) (: السنة اال تماعية)

يناير الى متم ديسمبر.
لقد تم االيداع القانوني باملحكمة)
5قم) تحت  بالدا5البيضاء،) التجا5ية 

.7273
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STE ELIPTUS CONSULTING
SARL

شركة  ذات مسؤولية محدودة
5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي : 5قم 2 زنقة 
الرخاء، الحي الصناعي، حي يعقوب 

املنصو5 الرباط
 9 عقد عرفي مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
5)فبراير) 2222)ومسجل بتا5يخ) يناير)
الشركة) قر5 شركاء) بالرباط،) (2222

ما يلي):
تفويت)522)حصة ا تماعية من)
طرف) من  للحصة  د5هم  (122 فئة)

 JEAN السيدة هدى الرا�سي للسيد)
.FRANCOIS PIERRE GUENNEC

 JEAN السيد) يصبح  وبالتالي 
(،FRANCOIS PIERRE GUENNEC
 ELIPTUS(الشريك الوحيد في الشركة

.CONSULTING
الجديد) التقسيم  ويصبح 

لراسمال الشركة كما يلي):
 JEAN FRANCOIS السيد)
 PIERRE GUENNEC ........ 122.222

د5هم.
املجموع).............)122.222)د5هم.
للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 
مسؤولية) ذات  شركة  لتصبح 

محدودة وذات شريك وحيد.
للشركة) اال تماعي  اإلسم  تغيير 
 SINCLAIR CONSOLTING ليصبح)

.SARL
الرا�سي،) هدى  السيدة  استقالة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
كمسيرة) مهمتها  من  (F355346 5قم)

ثانية في الشركة مع االبراء.
 JEAN السيد) يصبح  وبالتالي 
FRANCOIS PIERRE GUENNEC
5قم) السفر  لجواز  الحامل 
في) الوحيد  املسير  (17FV12277

الشركة ملدة غير محدودة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
تحت 5قم) (،2222 فبراير) (26 بتا5يخ)
5قم) التجا5ي  السجل  (،124595

.142419
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الشركة املغربية للمشروبات 
الغازية للشمال
شركة مساهمة

مقرها اال تماعي : بالحي الصناعي 
سيدي ابراهيم فا2 

سجل تجا5ي 5قم : 11286
اشعا5 بتغيير املتصرفين

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتا5يخ استثنائيا  املجتمع   العادي 

 11)ديسمبر)2219)تقر5 ما يلي):
عن) التالين  املتصرفين  عزل 

مهامهم):
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COBEGA)،)املمثلة) شركة كوبيكا)
د5ويال) »صول  السيد) طرف  من 

كوماد5ان«.
 99  »99 »إبا5بال) شركة)
املمثلة من طرف السيد) (،IPARBAL

»ألفونسو ليبانو بيريز أوليبا5ي«.
اكسبو5ت) كوكا-كوال  شركة 
 COCA COLA« كو5بو5ايشن)
املمثلة) (EXPORT CORPORATION

من طرف)»زو5ان فوسينيتش«.
»مونتسونت«) شركة)
طرف) من  املمثلة  (،MONTSUNT
دو5يال) دوتي  »فيكيروا2  السيدة)

بالوما.
»ألفونسو) السيد) تعيين  بعد 
كويانتيس دي طيران«) بوش  خافيير 
العام) الجمع  طرف  من  كمتصرف 
أصبح) استثنائيا،) املجتمع  العادي 

مجلس االدا5ة مكون كالتالي):
كوكا-كوال) »إيكواتو5يال  شركة)
 EQUATORIAL سل«) كومباني 
(، (COCA-COLA( COMPANY( SL
»خوان دي) ممثلة من طرف السيد)

5ويدا كامبوا)»)بصفته متصرف.
انفيست) »دوميريديان  شركة)
  DAUMERIDIAN INVEST SL(»سل
 BEGA(»املسماة سابقا)»بيكاكا5تيرابل
شركة) عن  املنشقة  (CARTERA BL
بيبيدا2) دي  كاستيانا  »كومبانيا 
 COMPANIA سا«) كازيوا2 
 CASTELLANA DE BEBIDAS
GASEOASAS SA،)املمثلة من طرف)
السيد)»ما5يو 5وتالند سوال«)بصفته)

متصرف.
سوال«) 5وتالند  »ما5يو  السيد)

بصفته 5ئيس مجلس االدا5ة.
بوش) خافيير  »ألفونسو  السيد)
بصفته) طيران«) دي  كويانتيس 

متصرف.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بفا2) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
5قم) تحت  (،2219 نونبر) (19 بتا5يخ)
السجل) لدى  والتصريح  (،3652
(،2219 نونبر) (19 بتا5يخ) التجا5ي 

تحت 5قم)3683.
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الشركة املغربية للمشروبات 
الغازية للجنوب
شركة مساهمة

مقرها اال تماعي : شا5ع املقاومة 
الحي الصناعي مراكش 

سجل تجا5ي 5قم : 3321
اشعا5 بتغيير املتصرفين

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 11 العادي املجتمع استثنائيا بتا5يخ)

ديسمبر)2219)تقر5 ما يلي):
عن) التالين  املتصرفين  عزل 

مهامهم):
COBEGA)،)املمثلة) شركة كوبيكا)
د5ويال) »صول  السيد) طرف  من 

كوماد5ان«.
 99  »99 »إبا5بال) شركة)
املمثلة من طرف السيد) (،IPARBAL

»ألفونسو ليبانو بيريز أوليبا5ي«.
اكسبو5ت) كوكا-كوال  شركة 
 COCA COLA« كو5بو5ايشن)
 EXPORT CORPORATION
»زو5ان) طرف) من  املمثلة  (،

فوسينيتش«.
»مونتسونت«) شركة)
طرف) من  املمثلة  (،MONTSUNT
دو5يال) دوتي  »فيكيروا2  السيدة)

بالوما.
»ألفونسو) السيد) تعيين  بعد 
كويانتيس دي طيران«) بوش  خافيير 
العام) الجمع  طرف  من  كمتصرف 
أصبح) استثنائيا،) املجتمع  العادي 

مجلس االدا5ة مكون كالتالي):
كوكا-كوال) »إيكواتو5يال  شركة)
 EQUATORIAL سل«) كومباني 
(، (COCA-COLA( COMPANY( SL
»خوان دي) ممثلة من طرف السيد)

5ويدا كامبوا)»)بصفته متصرف.
انفيست) »دوميريديان  شركة)
  DAUMERIDIAN INVEST SL(»سل
 BEGA(»املسماة سابقا)»بيكاكا5تيرابل
شركة) عن  املنشقة  (CARTERA BL
بيبيدا2) دي  كاستيانا  »كومبانيا 
 COMPANIA سا«) كازيوا2 
 CASTELLANA DE BEBIDAS
GASEOASAS SA،)املمثلة من طرف)
السيد)»ما5يو 5وتالند سوال«)بصفته)

متصرف.
سوال«) 5وتالند  »ما5يو  السيد)

بصفته 5ئيس مجلس االدا5ة.

بوش) خافيير  »ألفونسو  السيد)

بصفته) طيران«) دي  كويانتيس 

متصرف.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجا5ية بمراكش)

5قم) تحت  (،2219 نونبر) (21 بتا5يخ)

السجل) لدى  والتصريح  (،129726

(،2219 نونبر) (21 بتا5يخ) التجا5ي 

تحت 5قم)9882.
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الشركة املغربية للمشروبات 

الغازية
شركة مساهمة

مقرها اال تماعي : 5قم 1 شا5ع   أهل 

غالم، سيدي مومن تيط مليل 

الدا5البيضاء

سجل تجا5ي 5قم : 123195

اشعا5 بتغيير املتصرفين
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 11 العادي املجتمع استثنائيا بتا5يخ)

ديسمبر)2219)تقر5 ما يلي):

عن) التالين  املتصرفين  عزل 

مهامهم):

COBEGA)،)املمثلة) شركة كوبيكا)

د5ويال) »صول  السيد) طرف  من 

كوماد5ان«.

 99  »99 »إبا5بال) شركة)

املمثلة من طرف السيد) (،IPARBAL

»ألفونسو ليبانو بيريز أوليبا5ي«.

اكسبو5ت) كوكا-كوال  شركة 

 COCA COLA« كو5بو5ايشن)

EXPORT CORPORATION،)املمثلة)

من طرف)»زو5ان فوسينيتش«.

»مونتسونت«) شركة)

طرف) من  املمثلة  (،MONTSUNT

دو5يال) دوتي  »فيكيروا2  السيدة)

بالوما.

»ألفونسو) السيد) تعيين  بعد 

كويانتيس دي طيران«) بوش  خافيير 

العام) الجمع  طرف  من  كمتصرف 

أصبح) استثنائيا،) املجتمع  العادي 

مجلس االدا5ة مكون كالتالي):

كوكا-كوال) »إيكواتو5يال  شركة)

 EQUATORIAL سل«) كومباني 

(،COCA-COLA( COMPANY( SL

»خوان دي) ممثلة من طرف السيد)

5ويدا كامبوا)»)بصفته متصرف.

انفيست) »دوميريديان  شركة)

  DAUMERIDIAN INVEST SL(»سل

 BEGA(»املسماة سابقا)»بيكاكا5تيرابل

شركة) عن  املنشقة  (CARTERA BL

بيبيدا2) دي  كاستيانا  »كومبانيا 

 COMPANIA سا«) كازيوا2 

 CASTELLANA DE BEBIDAS

GASEOASAS SA،)املمثلة من طرف)

السيد)»ما5يو 5وتالند سوال«)بصفته)

متصرف.

سوال«) 5وتالند  »ما5يو  السيد)

بصفته 5ئيس مجلس االدا5ة.

بوش) خافيير  »ألفونسو  السيد)

بصفته) طيران«) دي  كويانتيس 

متصرف.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجا5ية) باملحكمة  الضبط 

(،2219 نونبر) (8 بتا5يخ) بالدا5البيضاء)

والتصريح) (،719783 5قم) تحت 

نونبر) (8 لدى السجل التجا5ي بتا5يخ)

2219)و24)ديسمبر)2219،)تحت 5قم)

32239)و37293.
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STE ECCBC SAS
تاسيس شركة

 26 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تاسيس  تم  (2222 فبراير)

مساهمة مبسطة):

.ECCBC(:(االسم اال تماعي

السجل))التجا5ي 5قم):)459465.

والتنسيق) االشراف  (: الهدف)

لالشخاص) املركزية  الوظائف  بين 

 EQUATORIAL ملجموعة) املعنويين 

 COCA( -COLA( BOTTLING

.COMPANY SL
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شركات) لصالح  الخدمات   ميع 

EQUATORIAL( COCA- مجموعة)

 COLA BOTTLING COMPANY

خدمات) وعلى و ه الخصوص،) (،SL

السيما) التقنية،) واملساعدة  الدعم 

اللو يستية) والخدمات  الشراء) في 

والتسويق والتمويل واملوا5د البشرية)

واالتصاالت) املعلومات  وتكنولو يا 

وادا5ة العالقات العامة.

واالستشا5ات) الخدمات   ميع 

االخرى.

العمليات) عام،) ميع  وبشكل 

والعقا5ية) والصناعية  التجا5ية 

بشكل) املتعلقة  واملالية  واملنقولة 

مباشر أو غير مباشر كليا او  زئيا بأي)

من االهداف املحددة او أي أهداف)

مماثلة او ذات صلة.

شا5ع))) (1 5قم) ( (: الرئي�سي) املقر 

سيدي مومن تيط مليل) أهل غالم،)

الدا5البيضاء.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل.

د5هم) (322.222 (: الراسمال)

بحس0) حصة  (3222 الى) مقسمة 

122)د5هم لكل حصة.

التسيير):)السيد ألفونسو خافيير)

بصفته) طيران  دي  كويانتيس  بوش 

5ئيس.

 KPMG(مفتش الحسابات):)شركة

الخطابي،) عزيز  السيد  يمثلها  (SA

 11 في) الرئي�سي  مقرها  يقع  والذي 

 1222 سوي�سي) قاسم  بير  شا5ع 

الرباط.

املركز) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالدا5البيضاء،) لالستثما5  الجهوي 

تحت الرقم)1128)في)4)ما25)2222.
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شركة  »نوت أفريكا بوتلينغ 
كومباني«

شركة مساهمة
مقرها اال تماعي : 5قم 1 شا5ع   أهل 

غالم، سيدي مومن تيط مليل 
الدا5البيضاء

سجل تجا5ي 5قم : 127733
اشعا5 بتغيير املتصرفين

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 11 العادي املجتمع استثنائيا بتا5يخ)

ديسمبر)2219)تقر5 ما يلي):
عن) التالين  املتصرفين  عزل 

مهامهم):
COBEGA)،)املمثلة) شركة كوبيكا)
د5ويال) »صول  السيد) طرف  من 

كوماد5ان«.
 99  »99 »إبا5بال) شركة)
املمثلة من طرف السيد) (،IPARBAL

»ألفونسو ليبانو بيريز أوليبا5ي«.
اكسبو5ت) كوكا-كوال  شركة 
 COCA COLA« كو5بو5ايشن)
EXPORT CORPORATION،)املمثلة)

من طرف)»زو5ان فوسينيتش«.
»مونتسونت«) شركة)
طرف) من  املمثلة  (،MONTSUNT
دو5يال) دوتي  »فيكيروا2  السيدة)

بالوما.
»ألفونسو) السيد) تعيين  بعد 
كويانتيس دي طيران«) بوش  خافيير 
العام) الجمع  طرف  من  كمتصرف 
أصبح) استثنائيا،) املجتمع  العادي 

مجلس االدا5ة مكون كالتالي):
كوكا-كوال) »إيكواتو5يال  شركة)
 EQUATORIAL سل«) كومباني 
(،COCA-COLA( COMPANY( SL
»خوان دي) ممثلة من طرف السيد)

5ويدا كامبوا)»)بصفته متصرف.
انفيست) »دوميريديان  شركة)
  DAUMERIDIAN INVEST SL(»سل
 BEGA(»املسماة سابقا)»بيكاكا5تيرابل
شركة) عن  املنشقة  (CARTERA BL
بيبيدا2) دي  كاستيانا  »كومبانيا 
 COMPANIA سا«) كازيوا2 
 CASTELLANA DE BEBIDAS
GASEOASAS SA،)املمثلة من طرف)
السيد)»ما5يو 5وتالند سوال«)بصفته)

متصرف.

سوال«) 5وتالند  »ما5يو  السيد)
بصفته 5ئيس مجلس االدا5ة.

بوش) خافيير  »ألفونسو  السيد)
بصفته) طيران«) دي  كويانتيس 

متصرف.
تم االيداع القانوني بكتابة الضبط)
بالدا5البيضاء) التجا5ية  باملحكمة 
5قم) تحت  (،2218 أكتوبر) (3 بتا5يخ)
السجل) لدى  والتصريح  (،677983
التجا5ي بتا5يخ)3)أكتوبر)2218))و17 
 24453 5قم) تحت  (،2218 ( أكتوبر)

و25842.
575 P

شركة مغادور منجمنة سستيم
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها : 12.222 د5هم

مقرها اال تماعي : 5قم 44 زنقة 
العيون الصويرة
تأسيس شركة

حر5) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2222 فبراير) (3 بتا5يخ) بالصويرة 
لشركة) االسا�سي  النظام  وضع  تم 
املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):
بروبيرتيس) الصويرة  (: التسمية)
 STE ESSAOUIRA ش.م.م.) كوم 

. PROPERTIES.COM SARL
تجا5ي) محل  (: اال تماعي) املقر 
من) مستخرج  اال5�سي  بالطابق 
(،3-427 »الرونق) املسمى) العما5ة 

الصويرة.
السيدة ما5ي اليزابيت) (: الشركاء)
التسجيل) لبطاقة  الحاملة  كركو5ي 
والسيدة كرتز لين) (N221581S 5قم)
التسجيل) لبطاقة  الحاملة  الطي0 

.6765452E(5قم
:)مقاول في تسيير االعمال) الهدف)

التجا5ية والخدمات))وكالة عقا5ية).
وبصفة عامة االستغالل املرتبط)
بصفة مباشرة أو غير مباشرة باحدى)
في) يساهم  والذي  العمليات  هاته 

ازدها5 وتنمية الشركة.
املدة):)99)سنة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

الراسمال) ان  واالدا5ة:) ( 5أسمال)

 122.222 الشركة قد تحدد في مبلغ)

د5هم وقسم الى)1222)حصة.

ما5ي) السيدة  (: كالتالي) حر5ت 

اليزابيت كركو5ي)..)522)حصة.

 522 (... السيدة كرتز لين الطي0)

حصة.

غير) ملدة  الشركة  يدير  (: االدا5ة)

محدودة.

كركو5ي) اليزابيت  ما5ي  السيدة 

5قم) التسجيل  لبطاقة  الحاملة 

لين) كرتز  والسيدة  (N221581S

التسجيل) لبطاقة  الحاملة  الطي0 

.6765452E(5قم

وقد تم االيداع القانوني باملحكمة)

االبتدائية بالصويرة بتا5يخ)12)ما25)

السجل) (،79 5قم) تحت  (،2222

التجا5ي 5قم)5229.
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 STE MOGADOR MANAGEMENT

SYSTEM

SARL AU

CAPITAL(:(10.000(DHS

 SIEGE(SOCIAL(:(N°44(RUE(LAAYOUNE

ESSAOUIRA MAROC

 STE FALAH TOURS

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

فبراير) (25 بتا5يخ) بالصويرة  املنعقد 

لشركة فالح تو5ز شركة ذات) (2222

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

اال تماعي) 5اسمالها  الوحيد،)

5.122.222)د5هم،)مقرها اال تماعي)

الحي الصناعي دبو خلفاني الصويرة.



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2288

وافق الجمع العام االستثنائي على):

العالي) عبد  السيد  استقالة 

الفالح كمسير وتعيين االنسة زبيدة)

 واد الحاملة للبطاقة الوطنية 5قم)

للشركة) كمسير  ديد  (،N358132

ملدة غير محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل الفصل)17 

من القانون االسا�سي للشركة.

الضبط) بكتابة  االيداع  تم  وقد 

بمدينة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت) (،2222 ما25) (12 الصويرة في)
5قم)72.

للخالصة والبيان
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 STE MOGADOR MANAGEMENT

 SYSTEM

SARL AU

CAPITAL(:(10.000(DHS

 SIEGE(:(N°44(RUE(LAAYOUNE

ESSAOUIRA

 STE LIMA BUS
تعيين مسير  ديد للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

فبراير) (25 بتا5يخ) بالصويرة  املنعقد 

لشركة ليما بيس شركة ذات) (2222
5اسمالها) املحدودة،) املسؤولية 

4.622.222)د5هم،)مقرها) اال تماعي)

دبو) الصناعي  الحي  (: اال تماعي)

خلفاني الصويرة.

االستثنائي) العام  الجمع  وافق 

على:)

)استقالة السيد عبد العالي الفالح)

العزيز) عبد  السيد  وتعيين  كمسير 

ستيت الحامل للبطاقة الوطنية 5قم)

N9572،)كمسير  ديد للشركة ملدة)

غير محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل الفصل)17 

من القانون االسا�سي للشركة.

الضبط) بكتابة  االيداع  تم  وقد 

بالصويرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

5قم) تحت  (،2222 ما25) (12 بتا5يخ)

.72
للخالصة واليبان
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 MOGADOR MANAGEMENT SYSTEM

SARL AU

CAPITAL(:(10.000(DHS

 SIEGE(:(N°44(RUE(LAAYOUNE

ESSAOUIRA

 STE LE JARDIN AUX ALOES
 VERA
 SARL
التصفية

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
يوليو) (2 بتا5يخ) بالصويرة  املنعقد 
ألويبيرا)) أو  لجردان  لشركة  ( (2219
ميشال  ان) السيد  الشركاء) قر5ا 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  فرنسوا 
خليفة) والسيد  (N222238L 5قم)
للبطاقة) الحامل  كلينغ  أبابكا5 
والسيد) (A22852237 5قم) الوطنية 
للبطاقة) الحامل  لقسو5ي  زكرياء)

.N366156(الوطنية 5قم
ما يلي):

السيد) تعيين  (: املصفي) تعيين 
للبطاقة) الحامل  لقسو5ي  زكرياء)
 N366156 5قم) الوطنية  التعريف 
االهلية) ومنحه  للشركة  مصفي 
الوثائق) لتوقيع  ميع  القانونية 

لغرض التصفية.
شقة) (: التصفية) مقر  تعيين 
بالطابق اال5�سي الكائن بدوا5 الغزوة)

الصويرة.
الضبط) بكتابة  االيداع  تم  وقد 
بالصويرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 
بتا5يخ)3)ما25)2222،)تحت 5قم)61.

للخالصة واليبان
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 MOGADOR MANAGEMENT SYSTEM

SARL AU

CAPITAL(:(10.000(DHS

 SIEGE(:(N°44(RUE(LAAYOUNE

ESSAOUIRA

STE  BABEL MAGHREB
 SARL
التصفية

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
نونبر) (4 بتا5يخ) بالصويرة  املنعقد 
قر5) ( مغرب) بابل  لشركة  ( (2219
 LEONE ALBERTO السيد) الشركاء)
5قم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

N22241B)ما يلي):

السيد)) تعيين  (: املصفي) تعيين 
LEONE ALBERTO)الحامل للبطاقة)
 N222417B التعريف الوطنية 5قم)
االهلية) ومنحه  للشركة  مصفي 
الوثائق) لتوقيع  ميع  القانونية 

لغرض التصفية.
تعيين مقر التصفية):)5قم)44)زنقة)

العيون الصويرة.
الضبط) بكتابة  االيداع  تم  وقد 
بالصويرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 
تحت 5قم) (،2222 فبراير) (25 بتا5يخ)

.53
للخالصة واليبان
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 MOGADOR MANAGEMENT SYSTEM

SARL AU

CAPITAL(:(10.000(DHS

 SIEGE(:(N°44(RUE(LAAYOUNE

ESSAOUIRA

مجموعة ذات النفع االقتصادي
زيوت الشياظمة موكادور

مقرها اال تماعي : محل بدوا5 عين 
الحجر عمالة الصويرة
اضافة عضو  ديد

5فع 5أسمال  
العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 
 2219 ( سبتمبر) (6 بتا5يخ) املنعقد 
االقتصادي) النفع  ذات  ملجموعة 
مقرها) الشياظمة موكادو5«،) »زيوت 
الحجر) عين  دوا5  محل  (: اال تماعي)

الصويرة.
وافق الجمع العام العادي على):

التعاونية) عضو  ديد  اضافة 
مقرها) الصويرة«) »زيوت  الفالحية)
:)دوا5 العضامنة فرقة ادا) اال تماعي)
تيدزي) قيادة  اكرض  امدة  ماعة 

اقليم الصويرة.
5فع 5اسمال ملجموعة ذات النفع)
الشياظمة) »زيوت  االقتصادي)
مشا5كة عضو) من خالل  موكادو5«)
 2.222 ب) الصويرة«) »زيوت   ديد)
الى) د5هم  (16.222 من) لرفعه  د5هم 

18.222)د5هم.
الضبط) بكتابة  االيداع  تم  وقد 
بالصويرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 
5قم) تحت  (،2219 نونبر) (26 بتا5يخ)

.332
للخالصة واليبان
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 STE ESPACE KHOULANE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

مقرها اال تماعي : طريق سيدي 

حرازم كلم 3 فا2

 CONSTITUTION

بمقت�سى عقد عرفي بفا2 بتا5يخ)

شركة) تاسيس  تم  (2222 ما25) (3

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تتميز بالخصائص التالية):

 STE ESPACE (: الشركة) تسمية 

مسؤولية) ذات  (KHOULANE

محدودة بشريكوحيد.

مقهى،) (: اال تماعي) الهدف 

مطعم،)فضاء)للترفيه ومنتزه االلعاب)

لالطفال.

سيدي) طريق  (: اال تماعي) املقر 

حرازم كلم)3)فا2.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

السنة املحاسباتية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر من كل سنة.

مبلغ) في  محددة  (: الراسمال)

122.222)د5هم.

بقيمة) حصة  (1222 الى) مجزأة 

122)د5هم لكل حصة موزعة كالتالي):

وئام الزياني)....)1222)سهم.

مجموع)..................)1222)سهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

وئام الزياني.

للشركة) القانوني  االيداع  تم 

بفا2،) لالستثما5  الجهوي  باملركز 

 M378/2222 5قم) تحت  مكنا2 

السجل) (،2222 ما25) (11 بتا5يخ)

التجا5ي 5قم)62355)الضريبة املهنية)

5قم)14922283.

582 P



2289 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

STE DALICE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
5أسمال : 12.222 د5هم

مقر الشركة : مركز مير لفت سيدي 
افني

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)
العادي بتا5يخ)27)ما25)2217)بمقر)

الشركة تقر5 ما يلي):
تفويت حصص الشركة.

تعيين مسير  ديد للشركة.
بمكت0) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (،2219 أبريل) (3 بتزنيت بتا5يخ)

5قم)2219/122.
583 P

STE SOUNH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
 28 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2222 فبراير)
االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد ذات املميزات التالية):
 STE SOUNH شركة) (: االسم)
شريك) ذات  ش.م.م  (TRAVAUX

وحيد.
الواحات) زنقة  (: اال تماعي) املقر 

5قم)5)دوا5 الجديد طاطا.
:)مقاول أعمال) الهدف اال تماعي)
مختلفة أو انشاءات،)مقاول تركيبات)

كهربائية،)بيع مواد البناء.
البناء،) أعمال  تنفيذ  ميع 
والخاصة،) العامة  الفنية  واالعمال 
 ميع االعمال املدنية وأعمال الحفر)
والعزل) والطرف  الصحي  والصرف 
وتسويق  ميع) وبيع  شراء) املائي،)
والخا5ج،) باملغرب  االخشاب  أنواع 
والسباكة) والدهان  الكهرباء) أعمال 
وتصنيع) شراء) والديكو5،) الصحية 
)االسمنت) البناء) مواد  وتسويق 

والح�سى والرمل والحجر)...)الخ).
وتركي0) ومعالجة  بيع  الشراء،)
تحقيق) الرخام،) أنواع   ميع 
و ميع) املحا ر  واستغالل  ميع 

الرواس0 املعدنية.

 ميع اعمال الطرق.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجا5ي.
الرأسمال):)حدد 5أسمال الشركة)
في)122.222)د5هم مقسمة الى)1222 
للحصة) د5هم  (122 بقيمة) حصة 
عبد) امرير  للسيد  كلها  الواحدة 

الكريم.
عين السيد أمرير عبد) (: التسيير)
الكريم مسيرا وموقعا للشركة ابتداء)
من تا5يخ تسجيلها بالسجل التجا5ي)

وذلك ملدة غير محدودة.
السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر.
اال5باح):)5)%))االحتياط اال تماعي.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) بطاطا  االبتدائية 

2222،)تحت 5قم)12/2222.
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 STE CENTRE KOUNOUZ
ALGHAD PRIVE

شركة ذات مسؤولية املحدودة
بمساهم واحد

تبعا للعقد العرفي بتا5يخ)3)ما25)
2222،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):
 CENTRE KOUNOUZ(:(التسمية

.ALGHAD PRIVE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضوع):)الدعم املد5�سي،)تد5يس)

اللغات،)دو5ات الكمبيوتر.
التربية والتعليم الخاص.

النقل املد5�سي.
دو5) واستغالل  وانشاء) بناء)
االبتدائية) واملدا25  الحضانة 

والثانوية.
على) والتكوين  الخاص  التعليم 

 ميع املستويات.
املد5سية) اللوازم  وبيع  شراء)
وتكنولو يا) املكتبية  واملعدات 
ومعدات) واالتصاالت  املعلومات 

مختلفة ومستلزمات الكمبيوتر.

وبيع وتخزين ونشر وتوزيع) شراء)
واملجالت) الكت0  أنواع   ميع 
والبصرية) السمعية  واملنتجات 
تصدير) التعليمية،) وااللعاب 

واستيراد.
وتوزيع) وتسويق  وبيع  شراء)
املكتبية) واملعدات  املعدات  ونقل 
واالثات) واللوازم  الكمبيوتر  وأ هزة 
الطباعة) ( املكتبي واملعدات واللوازم،)

والو5اقة الخ)...
االول،) الطابق  (: الرئي�سي) املقر 
العما5ة 5قم)132)تجزئة)1222)شا5ع)

يثرب حي ولي العهد العيون.
مبلغ) في  حدد  (: الرأـسمال)
 1222 الى) مقسمة  د5هم  (122.222
ويملكها) د5هم  (122 فئة) من  حصة 

بالكامل السيد خالد الحزاب.
السيد) طرف  من  تسير  (: االدا5ة)

خالد الحزاب.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
5قم) تحت  (،2222 ما25) (6 بتا5يخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (2222/651
5قم) التحليلي  الرقم  تحت  التجا5ي 

.31257
585 P

 STE SOLUTION
INDUSTRIAI MINIG RADAR

شركة ذات مسؤولية املحدودة
بمساهم واحد

تبعا للعقد العرفي بتا5يخ)7)فبراير)
2222،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):
 SOLUTION (: التسمية)

.INDUSTRIAI MINING RADAR
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
وتركي0) بيع  (: املوضوع)
االلكترونية،) الكهربائية،) املعدات 
امليكانيكية) االوتوماتيكية،)

والصناعة.
الاللواح) معدات  وتركي0  بيع 

الضوئية والحرا5ية وتكييف الهواء.

املعدات) وتوزيع  استيراد 
االلكترونية،) الكهربائية،)
االوتوماتيكية) الكهروميكانيكية 

الصناعية وتكنولو يا املعلومات.
بيع  ميع أنواع الرادا5.

التكليف بجميع حلول الرادا5.
(، املختلفة) والخدمات  االعمال 
أعمال التركيبات الصناعية املختلفة.

التجا5ة العامة الخ...
الفرسان) شا5ع  (: الرئي�سي) املقر 
  727 تجزئة) (22 5قم) وادازيك  زنقة 

العيون.
مبلغ) في  حدد  (: الرأـسمال)
 1222 الى) مقسمة  د5هم  (122.222
ويملكها) د5هم  (122 فئة) من  حصة 

بالكامل السيد محمد بوكيوض.
السيد) طرف  من  تسير  (: االدا5ة)

محمد بوكيوض.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
تحت 5قم) (،2222 فبراير) (19 بتا5يخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (2222/447
5قم) التحليلي  الرقم  تحت  التجا5ي 

.32923
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STE MARHOTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها اال تماعي : 5 زنقة املحمدية 
الرباط

السجل التجا5ي 5قم : 25433 
الرباط

قر5) (2219 نونبر) (14 بتا5يخ)
العام لشركة ما5وطيل ذات) الجمع 
5أسمالها) املحدودة،) املسؤولية 

262.222)د5هم ما يلي):
مالحظة وفاة السيد محمد الدبي)

شريك ومسير الشركة.
محمد) املرحوم  حصص  توزيع 

الدبي على الو5ثة.
الدبي) هشام  السيدان  تعيين 
وسيدي 5شيد الدبي مسيران للشركة)

ملدة غير محددة.
اسا�سي  ديد) نظام  اعتماد 

للشركة.



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2292

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
فبراير) (17 بتا5يخ) بالرباط  التجا5ية 

2222،)تحت 5قم)124446.
لالشا5ة والبيان
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STE FARMS
شركة ذات مسؤولية محدودة
5أسمالها : 1.512.222 د5هم

مقرها اال تماعي : الرباط حي 5ياض، 
5قم 17، زنقة النسيم، سكتو5 9، 

بلوك ل
سجل تجا5ي 5قم : 127473

اقالة السيدة سناء بنيس من مهامها 
كمسيرة لشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
(،2222 يناير) (23 بتا5يخ) االستثنائي،)
ذات) (،FARMS شركة) شركاء) قر5 
5أسمالها) املحدودة،) املسؤولية 
1.512.222)د5هم،)مقرها اال تماعي)
زنقة) (،17 5قم) 5ياض،) حي  بالرباط،)

النسيم،)سكتو5)9،)بلوك ل ما يلي):
من) بنيس  سناء) السيدة  اقالة 

مهامها كمسيرة شريكة.
سيصبح السيد 5ضا فنيش املسير)
يجوز له التصرف) الوحيد للشركة،)
نيابة عن الشركة في  ميع الظروف.

صالحيات) (12 املادة) تغيير  تم 
االسا�سي) النظام  من  املسيرين 

للشركة كالتالي):
صالحيات املسيرين) (: (12 الفصل)
يتم ادا5ة الشركة من قبل شخص) (:
غير) او  كان  شريك  أكثر،) أو  ذاتي 
شريك،)يتم تعيينه من قبل الشركاء.

فنيش) 5ضا  السيد  تعيين  تم 
كمسير وحيد للشركة ملدة زمنية غير)

محددة.
يلزم الشركة وسيكون لديه  ميع)
في) الشركة،) لتمثيل  الصالحيات 
 ميع الظروف دون الحا ة الى تبرير)
في) الحق  ولديه  خاصة،) صالحيات 

التوقيع نيابة عن الشركة.
يحق للسيد 5ضا فنيش بالحصول)
بقرا5) شروطها  تحدد  مكافاة  على 

 ماعي للشركاء.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
ما25) (12 بتا5يخ) بالرباط  التجا5ية 

2222،)تحت 5قم)124758.
مقتطف وبيان

588 P

 MAITRE SARAH EL JAOUHARI
NOTAIRE

األستاذة سا5ة الجوهري
موثقة

E-SEARCH شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ش.م.م
5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر اإل تماعي : الرباط، أكدال، 14 
زنقة اشا5ي، شقة 5قم 4 عند شركة 

DOMI PRO
ش.م.م ذات شريك وحيد
سجل تجا5ي عدد 91229

تغيير املقر اإل تماعي للشركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في) (1-
قر5 الشركاء) (،2219 سبتمبر) و12) (2
5أ2) ش.م.م،) (E-SEARCH في شركة)
ومقرها) د5هم،) (122.222.22 مالها)
زنقة) أكدال،) بالرباط،) اإل تماعي 
نقل مقرها) (،26 5قم)  بل العيا�سي،)
إلى) الذكر  السالف  العنوان  من 
 14 أكدال) الرباط،) (: التالي) العنوان 

زنقة اشا5ي،)شقة 5قم)4)عند شركة 
DOMI PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد.
القانون) من  (4 الفصل) تغيير  تم 

األسا�سي للشركة.
اإل تماعي) املقر  (: (4 الفصل)
اإل تماعي) املقر  يصبح  (: للشركة)
زنقة) (14 أكدال،) بالرباط،) للشركة 
شركة) عند  (4 5قم) شقة  اشا5ي،)
DOMI PRO)شركة ذات املسؤولية)
املحدودة ذات شريك وحيد يبقى باقي)

الفصل بدون تغيير.
III-)اإليداع القانوني):)تم))اإليداع)
التجا5ية) املحكمة  لدى  القانوني 
2222)تحت) 31)يناير) بالرباط بتا5يخ)

5قم)124198.
مقتطف وبيان
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FIDUTEMA(مكت0 اإلستشا5ة

ش.م.م

 5قم)136)شا5ع القاهرة الطابق األول شقة

)5قم)1)كومطراف)1)تما5ة

الهاتف):)2537.64.42.48

الفاكس):)2537.64.47.64

CAP JURIS

SARL

CAP JURIS تأسيس شركة
SARL ش.م.م

الكائن مقرها : 5قم 136 الطابق 

الثاني شقة 5قم 4  شا5ع القاهرة 

كومطراف 1 تما5ة

 25 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في)

تأسيس شركة) تم  قد  (2222 فبراير)

املسؤولية) ذات  (CAP JURIS SARL

الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):

.CAP JURIS SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

 122.222.22 (: 5أسمال الشركة) (

د5هم.

الهدف اإل تماعي):

اإلستشا5ة والتسيير.

واإلستشا5ة) األعمال  مركز 

للمقاوالت.

توطين الشركات.

 522 لحمر) سعيد  (: الشركاء)

حصة.

العميري املصطفى)522)حصة.

التسيير):)عبد هللا الد5يوش مسير)

للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

التقييد) تم  القانوني:) اإليداع 

بالسجل التجا5ي باملحكمة التجا5ية)

تحت) (2222 ما25) (12 بتما5ة بتا5يخ)

5قم)129763.
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SOCIETE RIFAA

SARL

شركة ذات املسؤةولية املحدودة

5أسمالها : 122222.22 د5هم

العنوان : مجموعة إقامة أبواب سال 

مجموعة السكن 5قم 53 عما5ة 146 

شقة 4 سال

تعديالت قانونية

العام) الجمع  محضر  على  بناءا 

فبراير) (3 اإلستثنائي املنعقد بسال في)

2222)تقر5 ما يلي):

إلى) للشركة  اإل تماعي  املقر  نقل 

العنوان اآلتي):)تجزئة بيتي سكن)282 

5cap)عامر سال الجديدة.

التي) الحصص  تفويت  ميع 

تمتلكها السيدة ابو شان أسماء)452 

حصة في الشركة إلى السيد املهدي)

املالقي بمو 0 عقد بيع مؤ5خ بتا5يخ)

3)فبراير)2222.

استقالة السيدة ابو شان أسماء)

من) تام  إبراء) مع  الشركة  إدا5ة  من 

تسييرها) مدة  خالل  مهامها   ميع 

للشركة).

املالقي) املهدي  السيد  وتعيين 

كمسير وحيد ملدة غير محدودة وله)

 ميع الصالحيات في تمثيل وتسيير)

لجميع) الوحيد  والتوقيع  الشركة 

األعمال املتعلقة بالشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني:) اإليداع  تم 

بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 27957 تحت 5قم السجل التجا5ي)

بتا5يخ)12)ما25)2222 .
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2293 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

شركة بافوريو
ش.م.م

الطابق الثاني حي الوفاق عما5ة 
5قم2377 تما5ة شقة 5قم 12 تكوين 

شركة محدودة املسؤولية
بتما5ة) مؤ5خ  عقد  بمقت�سى 
القوانين) وضع  تم  (2222 ما25) (4
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
التسمية):)بافو5يو ش.م.م.

الهدف):
أشغال العقا5ات وأعمال مختلفة)

أو البناء.
الطابق الثاني حي) (: املقر الرئي�سي)
2377)تما5ة شقة) الوفاق عما5ة 5قم)

5قم)12 .
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
بما) املال  5أ2  حدد  (: املال) 5أ2 
قد5ه)12.222)د5هم مقسم على)122 

حصة بنسبة)122)د5هم للواحدة.
األ5باح) من  (% (5 تؤخذ) (: األ5باح)

الصافية للتأسيس اإلحتياطي.
تدا5 الشركة من طرف) (: التسيير)
غير) ملدة  العروي  أسماء) السيدة 

محدودة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
ما25) (12 بتا5يخ) بتما5ة  اإلبتدائية 

2222)تحت 5قم)383.
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ديوان األستاذة كتاني مجيدة
موثقة بفا2

 LOTISSEMENT BEL AIR CHAMPS DE
 COURSE ESPACE BUREAU PANORAMA

4eme ETAGE
الهاتف):)25.35.64.18.18

M2MVIP TOURS شركة
ش.م.م

5أسمالها : 100.000,00 د5هم
مقرها اإل تماعي : بفا2، 5قم 13، 

زنقة مليلية حي األطلس
تأسيس

حر5) 5سمي  عقد  بمو 0  (/1
بمكت0 األستاذة كتاني مجيدة موثقة)
تم عقد) (،2222 فبراير) (21 بفا2 في)
تأسيس شركة وقد نص علسى ما يلي):

 M2MVIP شركة) تأسيس 

5أسمالها  البالغ  ش.م.م،   TOURS

ومقرها  د5هم،   122.222.22

زنقة) (،13 5قم) بفا2،  اإل تماعي 

مليلية حي األطلس األول التي يمتلكها:

شريك) الصدوق  املهدي  السيد 

ومسير في حدود)%52)من األسهم.

السيد عبد الخالق ملوكي))شريك)

ومسير في حدود)%52)من األسهم.

بكتابة) القانوني:) اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجا5ية بفا2)

بتا5يخ)9)ما25)2222)تحت 5قم)957.
أل ل الخالصة والبيان

األستاذة كتاني مجيدة

موثقة بفا2
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مولين

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) وضع  تم  (،2222 ما25) (2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

التسمية):)مولين.

املوضوع اإل تماعي):

-كراء)الشقق.

-)اإلقامة واملطعمة.

تنظيم) األمواج،) 5كوب  مد5سة  (-

برنامج التد5ي0،).

تنظيم مسابقة 5كوب األمواج.

-)تصميم وتنفيذ التدا5ي0.

-تنظيم وتدبير األنشطة الرياضية.

-)وكيل أعمال.

-) ميع األنشطة املتعلقة برياضة)

5كوب األمواج.

دوا5 تيسالوين) (: -املقر اإل تماعي)

تمراغت  ماعة أو5ير أكادير.

من) سنة  (99 في) حددت  (: املدة)

تا5يخ تأسيس الشركة النهائي.

حدد) (: اإل تماعي) الرأسمال 
د5هم) (10.000,00 في) الرأسمال 
مقسمة إلى)122)حصة إ تماعية من)
122)د5هم لكل حصة مسجلة) قيمة)
نيكوال2) نواك  السيد  بإسم  كاملة 

أليكساند5.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد نواك نيكوال2 أليكساند5.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
 12 باملحكمة التجا5ية بأكادير بتا5يخ)

ما25)2222)تحت 5قم)89912.
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MODIAL AMENAGEMENT
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
5أسمالها 12.222 د5هم

ومقرها اال تماعي الكائن ب 144 
وزنقة محمد سميحة إقامة  وهرة 
محمد سميحة الطابق 6 - 5قم 35 

البيضاء.
تأسيس) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) املسؤولية  شركةمحدودة 
الشريك الوتحد ذات املميزات التالية):
محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية بشريك واحد.
  MODIAL (: اإلسم)

.AMENAGEMENT SARL AU
الز اج) صناعة  (: الهدف)

واألملنيوم.
زنقة محمد سميحة) (144 (: املقر)
إقامة  وهرة محمد سميحة الطابق)

6)5قم)35)-)البيضاء.
املدة):)99)سنة ابتداء)من إنشاءها.

5أسمال الشركة)12222)د5هم.
السيد) (: العينية) الحصص 
حصة) (Abdouni mohamed 122
ا تماعية بقيمة)122)د5هم للحصة.
يعني) د5هم  (12.222 (: املجموع)
 122 بقيمة) ا تماعية  حصة  (122

د5هم للحصة.

من) ابتداء) (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

 Abdouni السيد) (: مسير الشركة)

.mohamed

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدا5  لإلستثما5  الجهوي 

الكبرى بتا5يخ)2222/23/12.

السجل التجا5ي 5قم)459789.
للإلشا5ة والبيان
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 MY ADVENTURE    

MOROCCO
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفـي مؤ5خ) ( (- (I
القانون) إيداع  تم  في13/22/2222،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية):

 MY ADVENTURE (: التسمية) (*

  MOROCCO

الشركة) من  الغرض  (: الهدف) (*

هو:

•)استئجا5 د5ا ات النا5ية،)تنظيم)
5حالت خاصة أو مهنية،) ماعية أو)

فردية،

والتجزئة) بالجملة  التسويق  (•

 ملالبس الد5ا ات النا5ية وملحقاتها،

واإلكسسوا5ات) األقفال،) (: مثل)

والخوذات،) واألمتعة،) اإل مالية،)

واإل مالي،) واإلطا5ات،) واألحذية،)

ومواد) والتوليف،) الفنية،) والعناصر 

التشحيم،)واملنسو ات)...........

والتجزئة) بالجملة  التسويق  (•

الجديدة) النا5ية  للد5ا ات 

واملستعملة)؛

•)الخدمات وخدمات ما بعد البيع)

املرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بهدف)

الشركة)؛

وتمثيل  ميع) استغالل  (•

والتراخيص) التجا5ية  العالمات 

بالهدف) املتعلقة  االختراع  وبراءات 

الرئي�سي،

أنواع) وتصدير  ميع  استيراد  (•

املواد واملعدات.
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تنفيذ  ميع) أعم  وبشكل  (•

واالستيراد) التجا5ية  العمليات 

الصناعية) والعمليات  والتصدير 

بشكل) واملالية  والعقا5ية  واملنقولة 

كلًيا أو  زئًيا،  مباشر أو غير مباشر،)

إلى) أو  املحددة  األهداف  أحد  إلى 

ذات) أو  املماثلة  األهداف   ميع 

الصلة املحتملة تعزيز تنمية النشاط)

اال تماعي.

عبد) شا5ع  (: اال تماعي) املقر  (*

املومن إقامة سنطرال با5ك عما5ة د)
الطابق)2)5قم)5)املحمدية))

*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تا5يخ)

تأسيسها النهائي.

*)الرأسمال اال تماعي):)الرأسمال)

اال تماعي محدد))في)122.222)د5هم)

122)حصة ا تماعية من) مقسم إلى)

مكتتبة و) د5هم للواحدة،) (122 فئة)

محر5ة بالكامل.

تبتدئ) (: اال تماعية) السنة  (* (

يناير) فاتح  من  اال تماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمبر.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير) (*

السنو�سي.مسيرة) محمد  قاسم  ابو 

للشركة

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجا5ي 

(،24/23/2222 بتا5يخ) باملحمدية،)

تحت 5قم)22711122227253.
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 STEEL AND IRON «

»  UNLIMITED MAROC
تأسيس شركة

مؤ5خ) عرفـي  عقد  بمقت�سى  (-I
القانون) إيداع  تم  في17/22/2222،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية):

 STEEL AND(« (: التسمية) (*

.»IRON UNLIMITED MAROC

*)الهدف):)هدف الشركة هو:

تشييد) أعمال  تنفيذ  ميع  (-

املباني والهندسة املدنية)،

-)د5اسة وتصميم وتو5يد وتصنيع)
أنواع) لجميع  امليكانيكية  وتجميع 
و ميع) والهياكل،) املعدنية  الهياكل 
 أنواع األنابي0 املعدنية وغير املعدنية،
وتصنيع وتجميع) واللوازم،) واللحام،)

املعدات امليكانيكية.
والتركي0) د5اسة وتصميم وبناء) (-
التركيبات) والتكليف وكذلك مراقبة 
الصناعي) القطاعين  في  الكهربائية 

وشبه الصناعي.
كاملة، املفتاح  تسليم  خدمات  (- 
الجديد، للعمل  خدمات  زئية   أو 
أو) مساعدة  صيانة،) ترقيات،)
في) وإصالحها  األخطاء) استكشاف 
املجاالت ذات الصلة لغرض الشركة.
تنفيذ  ميع) أعم  وبشكل  (-
واالستيراد) التجا5ية  العمليات 
الصناعية) والعمليات  والتصدير 
بشكل) واملالية  والعقا5ية  واملنقولة 
كلًيا أو  زئًيا،  مباشر أو غير مباشر،)
إلى) أو  املحددة  األهداف  أحد  إلى 
ذات) أو  املشابهة  األهداف   ميع 
الصلة املحتملة تعزيز تنمية النشاط)

اال تماعي.
في) مقرها  (: اال تماعي) املقر  (*
إقامة) املومن  شا5ع عبد  (، ا يفيك)
سنطرال با5ك عما5ة د الطابق)2)5قم)

5)املحمدية.))
*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تا5يخ)

تأسيسها النهائي.
*)الرأسمال اال تماعي):)الرأسمال)
د5هم) (32.222 في) محدد  اال تماعي 
322)حصة ا تماعية من) مقسم إلى)
مكتتبة و) د5هم للواحدة،) (122 فئة)

( محر5ة بالكامل.))
تبتدئ) (: اال تماعية) السنة  (*
يناير) فاتح  من  اال تماعية  السنة 

وتنتهي في)31)د نبر.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير) (*

أحالم زهوان مسيرة للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجا5ي لدى املحكمة التجا5ية بالدا5)
(،23/23/2222 بتا5يخ) البيضاء،)

تحت 5قم)22711122226876.
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BENZARCONS
 SARL

 املقر اال تماعي : مجموعة التقدم،
ج اش -2 17 ،الطابق الثاني سيدي 

البرنو�سي الدا5 البيضاء
السجل التجا5ي: -450301 الدا5 

البيضاء
ICE 002352387000084

 تاسيس
بمقت�سى العقد العرفي املؤ5خ في)
تم تأسيس شركة) (2219 أكتوبر) (28
دات املسؤولية املحدودة)))و التي تتميز)

بالخصائص التا لية)):)
((: اال تماعية) التسمية  (-

»BENZARCONS«(:(»بنز5كونس«
)شركة ذات) (: الصفة القانونية) (-

املسؤولية املحدودة)
أشغال) (+ (: اال تماعي) الهدف  (-
أشغال) و  العما5ة  وأشغال  البناء)

الهندسة املدنية)
التطهير،) و  التجزئة  أشغال  (+

الصرف الصحي))....)الخ
+))اشعال املختلفة))،

+))الخدمات،
+))التموينات العامة،

+))....الخ.
مجموعة) (: اال تماعي) املقر  (–
التقدم)،ج اش)))2)-)17،)الطابق الثاني)

سيدي البر نو�سي الدا5 البيضاء
 122222 (: -الرأسمال اال تماعي)
حصة) (1222 الى) مقسمة  د5هم 
ا تماعية من فئة)122)د5هم للحصة)
االتي) الشركاء) لفائدة  نقدا  محر5ة 

أسمائهم):
حصة) (522 السيد الز5ولي عزيز)

ا تماعية.)
السيد بنمو�سى حسن)522)حصة)

ا تماعية.
-)التسيير:)عهد تسيير الشركة الى)
السادة الز5ولي عزيز و بنمو�سى حسن))

ملدة غير محددة).
من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة) (-

التأسيس النهائي.
 452321 السجل التجا5ي 5قم) ( (

باملحكمة االبتدائية.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع  ( (
تحت 5قم) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

722811)بتا5يخ))12)د نبر)))2219 .
مقتطف للنشر و البيان

املسيير
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 S.M BAT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

للشريك الوحيد  
5أسمال اال تماعي : 
122222.22د5هم   

املقر اال تماعي: تجزئة الهالل
 الرقم 19 الطابق األول

 الجديدة    
السجل التجا5ي 5قم -16065 

الجديدة    
ICE 002372193000083

 تأسيس
بمقت�سى العقد العرفي املؤ5خ في))))
29)))نوفمبر)2219)))تم تأسيس شركة)
للشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
بالخصائص) تتميز  التي  و  ( الوحيد)

التالية)):)
   S.M BAT(التسمية اال تماعية(-
شركة ذات) ( الصفة القانونية:) (-
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد))

-)الهدف اال تماعي:)
العما5ة) وأشغال  البناء) أشغال 

وأشغال الهندسة املدنية.
)شراء))وبيع مواد البناء))).

))))تجا5ة األثاث)))واآلالت املكتبية)
واآلالت املعلوماتية))....الخ

الهالل) تجزئة  اال تماعي:) املقر  (-
الرقم)19)الطابق األول)))الجديدة.))))

اال تماعي) -الراسمال 
122222.22)د5هم مقسمة الى)1222 
122)د5هم) حصة ا تماعية من فئة)
للحصة محر5ة نقدا لفائدة الشركاء)

االتي أسمائهم:
 1222 ( لكبير) معروف  -السيد 

حصة ا تماعية).
الشركة) تسيير  عهد  التسيير:) (-
غير) ملدة  ( لكبير) السيد معروف  الى 

محددة).
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من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع  (
5قم) تحت  بالجديدة  االبتدائية 
 2219 ديسمبر) (11 بتا5يخ) (24544
 16265 5قم) التجا5ي  وبالسجل 

بالجديدة.
مقتطف للنشر والبيان
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 ABDELHAMID
 INTERNATIONAL TRADING

COMPANY
املقر اال تماعي: مجموعة التقدم ،

ج اش   -2 17 ،الطابق الثاني سيدي 
البرنو�سي الدا5 البيضاء

السجل التجا5ي-459397 الدا5 
البيضاء

 ICE  222422839222221
 التأسيس

بمقت�سى العقد العرفي املؤ5خ في)
تم تأسيس شركة) (2222 فبراير) (25
املحدودة)))) املحدودة  املسؤولية  ذات 

تحمل املمييزات التالية):)
اال تماعية)) -التسمية 
 A B D E L H A M I D
 INTERNATIONAL TRADING

:(COMPANY
-)))الصفة القانونية:))شركة دات)

املسؤولية املحدودة))
-)))الهدف اال تماعي):

وتوزيع  ميع) وتصدير  استيراد  (
منتجات مملكة النباتات.)

وتوزيع  ميع) وتصدير  استيراد  (
منتجات ذات الصبغة الفالحية).

) ميع) استيراد وتوزيع وصيانة) (
األ هزة الطبية.

وتوزيع) وتصدير  استيراد 
مستحضرات التجميل و سلع و مواد)

النظافة الشخصية واملنزلية.
استيراد وتصدير وتوزيع النباتات)

الطبية و املكمالت الغذائية)....الخ
مجموعة) (: اال تماعي) املقر  ( ( (-
التقدم)،ج اش)))-2 17)،الطابق الثاني)

سيدي البرنو�سي الدا5 البيضاء.

(: اال تماعي) الراسمال 

122222.22)د5هم مقسمة الى)1222 

122)د5هم) حصة ا تماعية من فئة)

للحصة كلها))محر5ة نقدا لفائدة):

السيد محمد عبد الحميد محمد)

عبد الحميد))522)حصة ا تماعية.

222)حصة) السيد القصير حسن)

ا تماعية.

حصة) (222 السيد منيط محمد)

ا تماعية.

حصة) (122 الرامي طا5ق) السيد 

ا تماعية.

املجموع))1222)حصة ا تماعية.

)-))التسيير:)عهد تسيير الشركة إلى)

السيد الرامي طا5ق ملدة غير محددة).

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة) (-

التأسيس النهائي.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع  ( (

5قم) تحت  البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

733463.)بتا5يخ)6)ما25)2222.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

الدا5البيضاء) التجا5ي 5قم-459397)

بتا5يخ)6)ما25)2222.
مقتطف للنشر والبيان
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TRAKH
 SARL AU 

12زنقة الشرا5دة الطابق السفلي 

د5ب لوبيال  بو5كون  -  الدا5البيضاء

 السجل التجا5ي:362965-املحكمة 

التجا5ية - الدا5 البيضاء -

 تأسيس
املؤ5خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

تم تأسيس) ( ( (2216 ( نوفمبر) (22 في)

املحدودة) املسؤولية  دات  شركة 

تتميز) والتي  ( ( الوحيد) دات الشريك 

بالخصائص التا لية)):)

 TRAKH((((:التسمية اال تماعية(-

. A(ASSOCIE(UNIQUE(SARL

شركة دات) ( الصفة القانونية:) (-

الشريك) دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

في) مقاول  اال تماعي:) الهدف  (-
أعمال البناء)و أعمال املختلفة)

12زنقة) اال تماعي:) –املقر  (
الشرا5دة الطابق السفلي د5ب لوبيال))

بو5كون))-))الدا5 البيضاء.
الرأسمال اال تماعي)122222.22 
حصة) (1222 الى) مقسمة  د5هم 
ا تماعية من فئة)122)د5هم للحصة)

محر5ة نقدا لفائدة):
-السيد))عزالدين النوا5ي)))))1222  

حصة ا تماعية.
-)التسيير:)عهد تسيير الشركة ملدة)
عزالدين) ( غير محددة للسيد السيد)

النوا5ي)))))))).
من) ابتداءا  سنة  (99: املدة) (-

التأسيس النهائي.
باملركز) تم  ( (: التجا5ي) السجل 
بمدينة) ( لالستثما5) الجهوي 

الدا5البيضاء)تحت))5قم)362965 .
مقتطف للنشر والبيان)))
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 HRR PLUS
SARL

شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها: 100.000,00 د5هم

مقرها اال تماعي: دوا5 ايت مسعود 
حربيل مراكش

السجل التجا5ي 5قم 123277
إعالن التأسيس (

بمو 0 عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)
تم تأسيس شركة) ( فبراير2222) (13
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية:
. HRR PLUS –SARL((:التسمية

الغرض:)تعنى الشركة ب:
-مقاول ألعمال الصفائح املعدنية)
أعمال) (، لحام) عامل  (، )غالية)

معدنية).
-مقاول ألعمال مختلفة أو للبناء.

-تا ر ملواد البناء.
املدة:)99)سنة.

السنة اال تماعية:)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

املقر اال تماع):))دوا5 ايت مسعود)
حربيل مراكش.

5أسمال) تحديد  تم  املال:) 5أ2 
د5هم) (100.000,00 في) الشركة 
ا تماعية) حصة  (1222 ل) مقسمة 
مكتتبة) للحصة،) د5هم  (122 بقيمة)
ومحر5ة بالكامل موزعة بين الشركاء)

كما يلي):
حصة) (342 عادل) شماع  السيد 
122)د5هم للحصة) ا تماعية بقيمة)

أي)34.000,00)د5هم
 332 مصطفى) الحبي0  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) ا تماعية  حصة 

للحصة أي)33.000,00)د5هم).
 332 مصطفى) الرملي  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) ا تماعية  حصة 

للحصة أي)33.000,00)د5هم.
حصة ا تماعية) (1222 املجموع)

أي)100.000,00)د5هم.
تم تعيين السيد شماع) التسيير:)
عادل مسيرا للشركة ملدة غير محددة)

مع التوقيع املنفرد.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا5ي باملحكمة التجا5ية)
تحت) ما222225) (3 بمراكش بتا5يخ)

5قم)112791.
لإلشا5ة والبيان
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 LEINYA
SARL

شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها: 100.000,00 د5هم

مقرها اال تماعي: تجزئة ازدها5 
إقامة ابن سينا 6 الشقة 5قم 6 

طريق أسفي مراكش 
السجل التجا5ي 5قم 123299

إعالن التأسيس (
بمو 0 عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)
شركة) تأسيس  تم  فبراير2222) (11
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية:
.LEINYA –SARL((:التسمية

)الغرض:)تعنى الشركة ب:
وبيع) )استيراد  والتا رة) -استيراد 

الد5ا ات النا5ية الجديدة).
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والسيا5ات) السيا5ات  -تسويق 
النا5ية) والد5ا ات  الكهربائية 

والد5ا ات النا5ية الكهربائية.
الكهربائية) لآلالت  -مستو5د 

واإللكترونية.
املدة:)99)سنة

السنة اال تماعية:)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

ازدها5) تجزئة  اال تماعي:) املقر 
إقامة ابن سينا)6)الشقة 5قم)6)طريق)

أسفي مراكش).
5أسمال) تحديد  تم  املال:) 5أ2 
د5هم) (100.000,00 في) الشركة 
ا تماعية) حصة  (1222 ل) مقسمة 
مكتتبة) للحصة،) د5هم  (122 بقيمة)
ومحر5ة بالكامل موزعة بين الشركاء)

كما يلي:
522)حصة) السيدة هرواك وفاء)
122)د5هم للحصة) ا تماعية بقيمة)

أي)50.000,00)د5هم.
السيد وو شينغشينغ))522)حصة)
122)د5هم للحصة) ا تماعية بقيمة)

أي)50.000,00)د5هم.
حصة ا تماعية) (1222 املجموع)

أي)100.000,00)د5هم.
التسيير:)تم تعيين السيدة هرواك)
وفاء)مسيرة للشركة ملدة غير محددة)

مع التوقيع املنفرد.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا5ي باملحكمة التجا5ية)
تحت) ما222225) (3 بمراكش بتا5يخ)

5قم)112827.
لإلشا5ة والبيان

603 P

 D&(S(COM

مكت0 الحسابات

شا5ع الحزام الكبير تجزئة املوحدين إقامة

)يوسف)3)5قم)1)الحي املحمدي البيضاء

الهاتف/)الفاكس)2522.66.62.23

   STE  RAHIM PROMO
شركة محدودة املسؤولية

 بشريك وحيد
تأسيس شركة

بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  فبراير2222) (11
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)
املواصفات) ( ذات) (، وحيد) بشريك 

التالية):

 RAHIM التجا5ي) االسم 

PROMO):)ش.م.م)»ش.و«)

ذات) شركة  القانوني:) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.))

الشركة) هدف  التجا5ي:) الهدف 

االنعاش) ( (: الخا5ج) في  كما  باملغرب 

العقا5ي.))

 1 )املقر اال تماعي:)تجزئة السالم)

املجموعة)EXT))الزنقة)18)الرقم)173 

أهل الغالم الدا5 البيضاء.

)مدة الشركة:)99)سنة ابتداء)من)

تا5يخ تسجيلها بالسجل التجا5ي.
5أسمال) حدد  الشركة:) 5أسمال  (

موزعة) د5هم  (122.222 في) الشركة 

1222)حصة ا تماعية من فئة) على)

حر5ت) الواحدة  للحصة  122د5هم 

كليا وخصصت للسيد عبد الرحيم)

مفكير.

تسير الشركة من طرف) التسيير:)

الرحيم مفكير ملدة غير) السيد عبد 

محدودة.

بإمضاء) الشركة  تلتزم  اإلمضاء:) (

عبدالرحيم) السيد  الوحيد  املسير 

مفكير.)

)اإليداع القانوني:)لقد تم اإليداع)

بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء)بتا5يخ)9)ما25)2222،))تحت)
بالسجل) وسجلت  (،733552 5قم)

بتا5يخ (459525  التجا5ي تحت 5قم)

 9)ما25)2222. 
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 STE   PARA CŒUR BLANC
تأسيس شركة

في) مؤ5خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إيداع القانون) (،2222 فبراير) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية:

 PARA( CŒUR (« (: التسمية)

.»BLANC

في) (، لدى الشركة هدف) (: الهدف)

املغرب كما في الخا5ج:)شبه))صيدلة.

العمليات) ،) ميع  عام) وبشكل 

التجا5ية أو االستيراد أو الصناعية أو)

املالية أو املنقولة أو العقا5ية املتعلقة)

بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف)

تسهل) قد  التي  أو  أعاله  املذكو5 

تنميتها.

:61))تقاطع شا5ع) املقر اال تماعي)

5قم) املعاني  اليقوت ومصطفى  اللة 

16))الدا5 البيضاء.)

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: اال تماعي) الرأسمال 

اال تماعي محدد))في)122.222).د5هم)

ا تماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

من فئة)122.د5هم للواحدة،)مكتتبة)

(: و محر5ة بالكامل و موزعة لفائدة)

السيدة مينة))بلواد.

السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)د نبر.

تم تعيين السيدة مينة)) (: التسيير)

بلواد مسيرة للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 4 ( بتا5يخ) البيضاء،) بالدا5  التجا5ية 

5قم733278   تحت  (،2222 ما25)

بالسجل التجا5ي 5قم)459245.
ملخص قصد النشر
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 STE GLH GROUPE
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤ5خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
)تم إيداع القانون) (،2222 21)فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات)

املميزات التالية:

 GLH GROUPE SARL(:(التسمية

.  AU

الهدف):)التغذية العامة

5قم) أسكجو5  (: اال تماعي) املقر 

195)أبواب األطلس محاميد مراكش

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: اال تماعي) الرأسمال 

اال تماعي محدد))في)122.222.د5هم)

ا تماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

من فئة)122.د5هم للواحدة،)مكتتبة)

و محر5ة بالكامل و موزعة لفائدة):

السيدة حنان))تمام)1222)حصة.

)السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)د نبر.

املسير):)السيدة حنان تمام.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية) املحكمة  لدى  التجا5ي 

((،2222 فبراير) (21 بتا5يخ) بمراكش،)

. M22_22_2272182تحت 5قم
ملخص قصد النشر
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شركة ويست ترادين
شركـة محدودة املسؤولية

 بشريك وحيد

 5أسمالها:  122.222  د5هم

مقرها اال تماعي : 26 شا5ع مر2 

السلطان شقة 3 الطابق 1 الدا5 

البيضاء

تــأسـيـس الشركة
بالدا5) عرفي  عقد  بمقت�سى 

  2222 فبراير) (27 بتا5يخ) البيضاء)

لشركة) األسا�سي  القانون  تحرير  تم 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد خاصيتها كالتالي):

التسمية):)ويست ترادين

الهدف):)التا ر،)تا ر في النفايات)

،التفاوض) البناء) ومعدات  املعدنية 

علي مواد البناء)،)مقاول من مختلف)

عامة،) ميع) وبصفة  (، االعمال)

الصناعية,) التجا5ية,) العمليات 

عقا5ية) والغير  العقا5ية  املالية,)

املتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بالهدف اال تماعي أو التي تساهم في)

إنماء)الشركة.

مر2) شا5ع  (26 اال تماعي:) املقر 

الدا5) (1 الطابق) (3 شقة) السلطان 

البيضاء.

املدة):)))99)سنة)).



2292 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

د5هم) (122.222 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 
عن) الحصص  سددت  د5هم  (122
كاملها ووزعت على الشريك الوحيد)

السيد امليحال محمد.
التسيير:عهد به ملدة غير محددة)
امليحال) للسيد  مطلقة  وبصالحيات 
محمد املقيم كريان الرحامنة بلوك)

15)5قم)216)2 م))الدا5 البيضاء.
ٍالى31  يناير) (1 من) (: السنة املالية)

د نبر).
لالحتياط القانوني) (%5 ( (: األ5باح)
يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 
تحت االحتياط))حسبما يقر5ه الجمع)

العام.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
((،2222 ما25) (11 بتا5يخ) البيضاء)

تحت 5قم))733922 . 
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  التجا5ي 
(((،2222 ما25) (11 بتا5يخ) البيضاء)

تحت 5قم)459811.
من أ ل التخليص و اإلشها5)
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 STE MYOEXO
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤ5خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إيداع القانون) (،2222 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 
وذات) واحد  بشريك  املحدودة 

املميزات التالية):)
 MYOEXO SARL: التسمية)

.ASSOCIE(UNIQUE
األ هزة) وتطوير  :تصميم  الهدف)

واملعدات الصحية)؛
توزيع األ هزة واملعدات الصحية؛

استيراد وتصدير)؛
سومية) زنقة  (: املقراال تماعي)
إقامة شهرزاد)3)الطابق)5)الرقم)22  

حي النخيل البيضاء.)
تا5يخ) من  ابتداء) 99سنة  (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: اال تماعي) الرأسمال 
اال تماعي محدد))في)122.222)د5هم)
من) ا تماعية  حصة  (1222 مقسم)
مكتتبة) للواحدة،) 122د5هم  ( فئة)

ومحر5ة بالكاملو موزعة لفائدة:
(( عبد العالي لعما5تي

املجموع):)1222)حصة.
تبتدئ السنة) (: السنةاال تماعية)
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31د نبر.
عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

العالي لعما5تي.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية) املحكمة  لدى  التجا5ي 
فبراير) (25 بتا5يخ) البيضاء،) بالدا5 

2219،))تحت 5قم458873.
ملخص قصد النشر
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 CAPITOL WORLD
تأسيس شركة

-)بمقت�سى عقد عرفـي مؤ5خ في) (I
القانون) إيداع  تم  (،2222 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية):
.CAPITOL WORLD(:(التسمية

الهدف):)وضع تخطيط استراتيجي)
والتصميم) البحوث  العميل،) مع 
وبيع) شراء) لإلعالنات،) الجرافيكي 
اإلعالن،) عرض  اإلعالنية،) املساحات 
 الخدمات املتعلقة بالتسويق واالتصاالت

واملبيعات والعالقات العامة.
1)تجزئة) :)السالم) املقر اال تماعي)
د)2)5قم)136)اهل لغالم سيدي مومن)

الدا5 البيضاء.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: اال تماعي) الرأسمال 
اال تماعي محدد في)122.222).د5هم)
ا تماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 
من فئة)122)د5هم للواحدة،)مكتتبة)
(: لفائدة) وموزعة  بالكامل  ومحر5ة 

السيد أيوب القمري.
السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

تم تعيين السيد أيوب) (: التسيير)

الكمري مسيرا للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II

التجا5ية) املحكمة  لدى  التجا5ي 

فبراير) (21 بتا5يخ) البيضاء،) بالدا5 

2222)تحت 5قم457727.
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 CARTEL REAL ESTATE
 SARL

5أسمالها : 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي : 332 شا5ع 

ابراهيم الروداني اقامة 5يحان 

الطابق 5 5قم 21 معا5يف

 الدا5 البيضاء

السجل التجا5ي : 459713 

التأسيس
بمو 0 عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ)

تم تأسيس شركة) (2222 فبراير) (23

محدودة املسؤولية ذات املواضفات)

التالية):

 CARTEL REAL (: التسمية)

.ESTATE –SARL

شراء) بيع  )بناء) العقا5) (: الهدف)

كراء،)اعمال الصيانة الخ.....).

سنة تبتدئ من تا5يخ) (99 (: املدة)

الحصول على السجل التجا5ي.

السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

شا5ع) (،332 اال تماعي) املقر 

5يحان) اقامة  الروداني  ابراهيم 

الدا5) معا5يف  (21 5قم) (5 الطابق)

البيضاء.

5أسمال) تحديد  تم  (: املال) 5أ2 

د5هم مقسمة) (122.222 في) الشركة 

بقيمة) ا تماعية  حصة  (1222 ل)

122)د5هم للحصة،)مكتتبة ومحر5ة)

بالكامل وموزعة بين الشركاء)كالتالي)):

 SAID(EL(RHERBI(:(La(somme 

 en( numéraire( de( vingt( mille

dirhams(20(000،00(MAD

 BADR( EL( BAKKOURI( :( La
 somme( en( numéraire( de( vingt

mille(dirhams(20(000،00(MAD
 HICHAM( EL( KARBANI( :( La
 somme( en( numéraire( de( vingt
mille(dirhams((:(20(000،00(MAD

 TABBAA MOHAMED La
 somme en numéraire de quinze
mille(dirhams((:(15(000،00(MAD

 AHMED( BOUHNINI( :( La
 somme en numéraire de quinze
mille(dirhams(:(15(000،00(MAD

 ABDELAZIZ SAAFLAOUKETE
 La somme en numéraire de dix
mille(dirhams(:(10(000،00(MAD

 TOTAL:( Cent(mille( dirhams( :
.100(000،00(MAD

تم تعيين السيد سعيد) (: التسيير)
الغربي م هشام الكرباني للشركة ملدة)

غير محددة مع أوسع الصالحيات.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا5ي باملحكمة التجازية)
 2222 ما25) (1212 بتا5يخ) بالبيصاء)

تحت 5قم733757.
السجل التجا5ي):)459713.

لإلشا5ة والبيان
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صوطوريك
ش.ذ.م.م

شركة أشغال التنظيم واملرا عة 
املحاسبية 

) مكت0 معتمد من طرف الدولة )
5، زنقة أكيتان حي كوتيي الدا5 

البيضاء
الهاتف : 89 – 66 – 26 – 2522

كوزمت بانتور 
KOUZEMT PEINTURE

شركة محددة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

5أسمال : 222.22 122 د5هم
مقر الشركة : مركز حكيمي لألعمال 
26، شا5ع مر2 سلطان. شقة 3، 

الطابق 1. الدا5 البيضاء
تكوين شركة



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2296

سجل التجا5ي 5قم 459317 
الدا5 البيضاء

التعريف الجبائي 5قم 42797542 
بالدا5) مؤ5خ  عقد  بمو 0 
2222،)تم) 17)فبراير) البيضاء)بتا5يخ)
مِسؤولية) شركة  تكوين  على  العمل 
الوحيد،) الشريك  ذات  محددة 

خصائصها كالتالي):
بانتو5«) »كوزمت  (: الشركة) إسم 

.KOUZEMT PEINTURE
:)شركة محددة) الصفة القانونية)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
الغرض):)الغرض من الشركة،)في)

املغرب والخا5ج):
الكهرباء) الجبس،) الصباغة،)

والتزيين و ميع األشغال البناء).)
املركزية،) التدفئة  الرصاصة،)
الغاز) تجهيزات  التهوية،) التكييف،)
وتحويل) التأ ير  التهيئة،) واملسابح،)

 ميع املباني.
والتهيئة) اإلعداد،) التكسية،)

للبنايات.
إنجاز  ميع أنواع املنشات وصناعة)
واأللومينيوم) بالخش0  النجا5ة 

واملعدن.
االستئجا5) االقتناء،) اإلحداث،)
التجا5ية) األصول  لجميع  وتدبير 
واالستغالل) واإلقامة  واالستئجا5 
التجا5ية) واألصول  املؤسسات  لكل 
بإحدى) املرتبطة  واملعامل  واملصانع 

النشاطات املعينة.
نشاط) أو  األنشطة  إنجاز  ميع 
عن) نيابة  بناء) تجديد  أو  تشييد 
املشغلين من القطاع الخاص أو العام.
تتعلق) عمليات  أي  أعم  وبشكل 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالغرض)
الرئي�سي أو بصلة معه والتي قد تسهل)

تمديد وتطوير الشركة.
حكيمي) مركز  (: الشركة) مقر 
سلطان.) مر2  شا5ع  (،26 لألعمال)
الدا5 البيضاء،) (،1 الطابق) (،3 شقة)

املغرب.
مدة) تحديد  يتم  (: الشركة) مدة 
الشركة في)99)سنة من تا5يخ تسجيلها)
باستثناء) التجا5ي،) السجل  في 

التمديد أو الحل املبكر.

5أسمال) حدد  (: الشركة) 5أسمال 
مقسم) د5هم  (122.222 في) الشركة 
د5هم للحصة) (122 1222)حصة) إلى)
إلى) (1 من) ومرقمة  محر5ة  الواحدة 
1222)وموزعة بالكامل للسيد سعيد)

العسري.)
سعيد) السيد  يعتبر  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  قا5يا  العسري 

محدودة.
بشكل) الشركة  تلتزم  (: االمضاء)
صحيح،)لجميع األعمال املتعلقة بها،)

بالتوقيع البسيط للمدير.
اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإلبداع 
لالستثما5) الجهوي  باملركز  القانوني 
فبراير) (25 بتا5يخ) البيضاء) بالدا5 

.2222
عن املستخلص والبيانات

املديرية
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 PORTATEX
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي محر5 بتا5يخ)
تم تأسيس شركة) (2222 فبراير) (24

ذات الخصائص التالية):)
الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.
.PORTATEX(:(اإلسم اإل تماعي

)الهدف اإل تماعي):)
وتوزيع  ميع) خياطة  تصميم،)

أنواع املالبس.
العمل باملناولة.

استراد،)تصدير وتوزيع  ميع أنواع)
واملستلزمات املواد  و ميع   األثواب 

املتعلقة بالنسيج.
وتوزيع  ميع) تصدير  استراد،)

األدوات واالليات املتعلقة بالنسيج.
 1 السالم) (: اإل تماعي) املقر 
42)الطابق) 4)5قم) مجموعة 2 زنقة)

األ5�سي البرنو�سي الدا5البيضاء.
املدة)):)99)سنة من تا5يخ التسجيل)

في السجل التجا5ي.
الشريك الوحيد):)

السيد سفاوو حسين)122)حصة)
إ تماعية.

 12.222 (: اإل تماعي) الرأسمال 
حصة) (122 إلى) مقسم  د5هم 
د5هم) (122 فئة) من  إ تماعية 

للواحدة.
التسيير):)تم تعيين السيد سفاوو)

حسين كمسير ملدة غيرمحدودة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
5قم) تحت  البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

733225)بتا5يخ)5)ما25)2222.
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RADIMTRAV 
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ))بالدا5)
تم) (2222 يناير) (13 بتا5يخ) البيضاء)
تحرير القانون األسا�سي للشركة ذات)
املسؤولية املحدودة مميزاتها كالتالي):

.RADIMTRAV(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الهدف):)تهدف الشركة في كل من)

املغرب والخا5ج إلى ما يلي):
املختلفة) األشغال  في  مقاول 

و ميع أشغال البناء.
12)زنقة الحرية) (: املقر اإل تماعي)
الطابق)3)الشقة 5قم)5)الدا5البيضاء.
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
تحديده) تم  (: الشركة) 5أسمال 
إلى) مقسمة  د5هم  (122.222.22 في)
فئة) من  إ تماعية  حصة  (1222
122)د5هم للحصة الواحدة،)مكتتبة)

ومحر5ة بالكامل وموزعة كما يلي):
حصة) (522 عمر) مديح  السيد 

إ تماعية.
حصة) (522 سالم) مديح  السيد 

إ تماعية.
تم تعيين السيد مديح) (: التسيير)
عمر مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
تلتزم الشركة بالتوقيع) (: التوقيع)
املنفرد والوحيد ملسير الشركة السيد)
مديح عمر في كل الوثائق التي تخصها.
السنة اإل تماعية):)تبتدئ السنة)
اإل تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر من كل سنة.

اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

بالدا5البيضاء) التجا5ية  املحكمة 

5قم) تحت  (2222 يناير) (27 بتا5يخ)

.728322

تسجيل) تم  (: التجا5ي) السجل 
التجا5ي) بالسجل  الشركة 

بالدا5البيضاء)بتا5يخ)27)يناير)2222،)

تحت 5قم)454263.
لإلشا5ة والبيان
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 SOCIETE LEVIER

CONSTRUCTION
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2222 يناير) (13 في) بالدا5البيضاء)

إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

 LEVIER (: الشركة) تسمية 

.CONSTRUCTION

الشركاء):

ذات) فتيحة  فضالن  السيدة 

بسيدي) القاطنة  املغربية  الجنسية 

5)شا5ع) مومن بحي الدومة مجموعة)

النهضة الرقم)83 .

شركة) وحيد  روب  شركة 

بالسجل) مسجلة  اإلسم  مجهولة 

ممثلة) (434783 التجا5ي تحت 5قم)

السيد) ( فتيحة) فضالن  بالسيدة 

املصطفى وحيد ذو الجنسية املغربية)

القاطن ب)83)شا5ع النهضة مجموعة)

4)حي الدومة سيدي مومن البيضاء.

الجنسية) ذو  وهبي  عادل  السيد 

الجماعة) بحي  القاطن  املغربية 

ح.ح) (464 5قم) (12 بلوك) الحضرية 

البيضاء.

غرض الشركة):

مختلف أشغال البناء.

12)زنقة الحرية) (: املقر اإل تماعي)

الطابق)3)الشقة)5)الدا5البيضاء.
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د5هم) (122.222 (: املال) 5أ2 
مقسمة إلى)1222)حصة بقيمة)122 
واملكتتبة) الواحدة  للحصة  د5هم 

واملدفوعة نقدا عن طريق):
 33222 فتيحة) فضالن  السيدة 

د5هم مقسمة إلى)332)حصة.
شركة وحيد  روب)24222)د5هم)

مقسمة إلى)242)حصة.
 12.222 وحيد) املصطفى  السيد 

د5هم مقسمة إلى)122)حصة.
د5هم) (33222 السيد عادل وهبي)

مقسمة إلى)332)حصة.
املدة):)99)سنة.

اإلدا5ة):)ستدا5 الشركة من طرف)
فتيحة) فضالن  السيدة  املسيرين 

والسيد عادل وهبي.
بتوقيع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)
املسيرين معا،)السيدة فضالن فتيحة)
والسيد عادل وهبي وفق مقتضيات)
القانون) من  و14) (13 الفصلين)

األسا�سي للشركة.
القانونية) اإل راءات  تنفيذ  تم 
بالدا5البيضاء) التجا5ية  املحكمة  في 

تحت 5قم التسجيل)462253.
615 P

PIZANOV S.A.R.L
 S.A.R.L AU
تأسيس شركة

 PIZANOV S.A.R.L S.A.R.L AU
مؤ5خ) عرفـي  عقد  بمقت�سى  (-I
في13)فبراير)2222،)تم إيداع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية):
 PIZANOV S.A.R.L (: التسمية)

.AU
:)منعش عقا5ي،)مقاوالت) الهدف)
ومختلف) عامة  أشغال  إنشاءات،)
أعمال) األعمال،) األعمال،) ميع 
تركي0) وأعمال  املعدات  هدم  5دم،)
خطوط األنابي0 على األ5ض و ميع)
الصحي.) بالصرف  املتعلقة  األعمال 
ونقل وبيع وتأ ير  ميع املواد) شراء)
واملعدات) واملواد  واللوازم  والبضائع 

املتعلقة بالتطوير العقا5ي.

بناء) أعمال  أو  موقع  أي  تنفيذ 

؛)استيراد وتصدير  ميع) من أي نوع)

واملنتجات) واللوازم  والسلع  املواد 

لالستخدام التجا5ي أو الصناعي.

وأعمال) التبليط  أعمال  تنفيذ 

والسباكة) املائي  والعزل  الرخام 

والنجا5ة املعدنية) والرسم والكهرباء)

واملبيعات) واملشتريات  والخشبية 

والوا5دات والسمسرة.

والربط) والتصنيع  التوزيع 

التجا5ية) واللجان  والنقل  والشحن 

من  ميع) أشكاله  بجميع  والتمثيل 

بجميع) واملواد  والبضائع  السلع 

أنواعها.

شا5ع مر2) (26 (: املقر اال تماعي)

الدا5) (3 الرقم) (1 الطابق) سلطان 

البيضاء.

من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: اال تماعي) الرأسمال 

اال تماعي محدد في)122.222).د5هم)

ا تماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

من فئة)122)د5هم للواحدة،)مكتتبة)

ومحر5ة بالكامل.

السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

التسيير):)تم تعيين السيدالحروش)

عبداملجيد مسيرا للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

 التجا5ي لدى املحكمة التجا5ية بالدا5

البيضاء،)بتا5يخ)6)ما25)2222)تحت)

5قم)733469.
ملخص قصد النشر
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 E-SUPPLY CHAIN’’

 ’’MOROCCO
SARL

 »E-SUPPLY(CHAIN(MOROCCO«

تمت) األطراف  بين  لالتفاق  تبعا 

للشركة) االسا�سي  النضام  د5اسة 

التالية):

99222)د5هم) (: 5أ2 مال الشركة)
مقسمة إلى تسعمائة وتسعين سهًما)
بقيمة)122)د5هم لكل سهم)،)موزعة)

على النحو التالي):
الروي�سي أنا2 مقابل)332)سهم
حجاجي محمد مقابل)332)سهم

زوهير أنس مقابل)332)سهم
املقر الرئي�سي):)151)،)شا5ع أسامة)
املدينة) الثاني،) الطابق  زيد،) بن 
اليسرى 5قم)2)املعا5ف الدا5 البيضاء
الشراء) (: الشركة) من  الغرض 
والبيع عن طريق اإلنترنت والوساطة)
والتداول واستيراد البضائع للبيع عن)

طريق اإلنترنت.
املدة):)99)سنة

تم تعيين الروي�سي انا2) (: اإلدا5ة)
كمدير وحيد.)

):)اإليداع القانوني تم تقديمه)
ً
ثانيا

بالدا5) لالستثما5  الجهوي  باملركز 
البيضاء.
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ف ) اكس ايموبيلي
حي بو5كون زنقة 5كراكة إقامة  

الكو5نيش شقة 1 الطابق السفلي 
عما5ة 2 الدا5 البيضاء

التأسيس
الشفوي) املحضر  بمقت�سى 
املحر5 و املسجل في الدا5 البيضاء))تم)
تحرير النظام الداخلي للشركة ذات)
املسؤولية))املحدودة باملميزات التالية):)
ايموبيلي) اكس  (2 ف) (: التسمية)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
النشاط العقا5

بالدا5) حدد  اال تماعي  املقر 
زنقة) بو5كون  حي  البيضاء)
 1 شقة) 5كراكةإقامةالكو5نيش 

الطابق السفلي العما5ة)2 .
في) حدد  اال تماعي  الرأسمال 
 1222 ألف) مقسمةإلى  ((122222(
حصة ا تماعية من مبلغ)122)د5هم)
كل واحدة مخصصة ل السيد اللبا5)

نو5 الدين)522))حصة.
السيد السالوي يونس)522)حصة

 1222 حصة) (1222 املجموع)
حصة.

تا5يخ) من  ابتدءا  سنة  (99 املدة)

التأسيس.

السنة اال تماعيةتبتدئ من فاتح)

ديسمبر من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة.

من) وتسير  تدا5  الشركة  التسيير 

السادة) املشتركان  املديران  طرف 

اللبا5 نو5 الدين و السالوي يونس مع)

توقيع منفصل لكل منهما و ملدة زمنية)

غيرمحدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5قم) تحت  البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

 2222 فبراير) (12 بتا5يخ) (732436

بالسجل التجا5ي تحت 5قم)456569
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CONSTITUTION D’UNE SARL

 WELLNESS GLOBAL TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : 59 شا5ع 

الز5قطوني الطابق 6 5قم 18 

الدا5 البيضاء…

 4 بتا5يخ) عرفي،) عقد  بمقت�سى 
،تم وضع القانون) (2222 من فبراير)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

 WELLNESS GLOBAL« محدودة)

TRADE«)باملميزات التالية):)

 WELLNESS…«  : التسمية 

»... GLOBAL TRADE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة

الشركة) تتخذ  (: املوضوع)

كموضوع لها اآلتي):)التجا5ة و التوزيع)

التجميل) مستحضرات  في  ميع 

 والنظافة شبه الصيدالنية والطبية)

 الخدمة في عال ات التجميل و الرفاهية

الخدمات) و  السلع   استيراد وتصدير 

املنتجات) في  ميع  العامة  التجا5ة 

الغذائية و الغير الغذائية في املغرب او)

في الخا5ج«

شا5ع   59  : اال تماعي  املقر 

الز5قطوني الطابق 6 5قم 18 - الدا5 

البيضاء…
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املدة : تسعة وتسعون سنة ابتداء 
من تا5يخ تسجيل الشركة في السجل 

التجا5ي.
5أسمال  : حدد  الشركة  5أسمال 
الشركة ب 122.222 د5هم مقسمة 
إلى 1222 حصة من فئة 122 د5هم 
محر5ة كليا نقذا، من طرف السيدة 
وفاء ميموني املثمثلة حصتها في 522 
حصة والسيد  مال الصق املثمثلة 

حصته في 522 حصة.
من) الشركة  تسير  (: التسيير)
ملدة) ميموني  وفاء) السيدة  طرف 
الصالحيات) كافة  مع  محددة،) غير 
النظامية والقانونية للتصرف باسم)

و لفائدة الشركة.
من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 
31)ديسمبر من) فاتح يناير و تنتهي في)

كل سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
بالدا5البيضاء) التجا5ية  املحكمة 
2222)تحت 5قم) 4)من ما25) بتا5يخ)

السجل التجا5ي)459277.
مستخلص من أ ل اإلشها5
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حدمان نكوص
 ش د م م و 

شركة) قرا5  محضر  بمقت�سي 
بتا5يخ املنعقد  نكوص   حدمان 
تم) ( الشركة) بمقر  (2222 فبراير) (6  
قر5) حيت  األسا�سي  القانون  وضع 

املساهم الوحيد لشركة ما يلي:
االسم):)حدمان نكوص ش د م م و)
املالبس) شراء) و  بيع  (: الغرض)

الجاهزة.
 5 طابق) الياقوت  اللة  شا5ع  (39

5قم د الدا5 البيضاء.
املدة):)99)سنة.

5أسمال:)مائة ألف د5هم).
صالح الدين حضري)1222)حصة
التسيير:)أسندت مهمة التسيير إلى)
السيد صالح الدين حضري ملدة غير)
محددة مع اعتماد توقيع الوحيد إلى)

السيد صالح الدين حضري.

وضعه) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتا5يخ) بالبيضاء) التجا5ية   باملحكمة 

 2)فبراير)2222)تحت 5قم)731591.
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ديري انسات 
ش د م م و 

بمقت�سي محضر قرا5 شركة))ديري)
  4 انسات ش د م م ا ملنعقد بتا5يخ)
بمقر الشركة تم وضع) (2222 ما25)
القانون األسا�سي حيت قر5 املساهم)

الوحيد لشركة ما يلي:
االسم):)ديري انسات ش د م م و)

استراد) البناء) اعمال  (: الغرض)
بجميع) التجا5ية  املعامالت  وتصدير 

انواعها).
 5 طابق) الياقوت  اللة  شا5ع  (39

5قم د الدا5 البيضاء.
املدة):)99)سنة.

5أسمال):)مائة ألف د5هم)
ديري ايكين)1222)حصة.

التسيير:)أسندت مهمة التسيير إلى)
السيد ديري ايكين ملدة غير محددة)

مع اعتماد توقيع الوحيد).
إلى السيد ديري ايكن.

وضعه) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتا5يخ)) بالبيضاء) التجا5ية  باملحكمة 

12)ما25)2222)تحت 5قم734135.
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 OMID SERVICES
SARL AU

5أسمالها):)12.222)د5هم
مقرها اال تماعي: 332, شا5ع 
ابراهيم الروداني اقامة 5يحان 

الطابق 5 5قم 21 معا5يف الدا5 
البيضاء

السجل التجا5ي: 462225 
إعالن التأسيس

بمو 0 عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ))
تم تأسيس شركة) (2222 فبراير) (22
الشريك) دات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد))ذات املواضفات التالية):
التسمية):)

  OMID SERVICES –SARL AU

الهدف):)الحراسة واالمن.
املدة):)99)سنة.

السنة اال تماعية:)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

شا5ع) (,332 اال تماعي:) مقرها 
5يحان) اقامة  الروداني  ابراهيم 
الدا5) معا5يف  (21 5قم) (5 الطابق)

البيضاء.
5أسمال) تحديد  تم  (: املال) 5أ2 
مقسمة) د5هم  (12.222 في) الشركة 
بقيمة) ا تماعية  حصة  (122 ل)
د5هم للحصة مكتتبة ومحر5ة) (122

بالكامل.)
عمر) السيد  تعيين  تم  التسيير:)
الغربي كمسيروحيد))ملدة غير محددة)

مع أوسع الصالحيات.)
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا5ي باملحكمة التجا5ية)
 2222 ما25) (12 بتا5يخ) ( بالبيصاء)

تحت 5قم)734121.
السجل التجا5ي):)462225.

لإلشا5ة و البيان
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GRANDETEX
SARL AU

5أسمالها : 122.222 د5هم
املقر اإل تماعي : زنقة 7 5قم 5 
الشقة 5قم 4 السعادة سيدي 

البرنو�سي الدا5البيضاء
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2222 6ما25) بتا5يخ) بالدا5البيضاء)
لشركة) النظامية  القوانين  أنشأت 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية):
غرانديتيكس) (: للتسمية)

ش.ذ.م.م.ش.و.
الهدف):)

اإلستيراد والتصدير.
صناعة النسيج.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
حالة) في  عدا  ما  النهائي  التأسيس 

الفسخ املسبق أو التمديد.
5أسمال الشركة):)122222)د5هم)
فئة) من  حصة  (1222 على) مقسم 
122)د5هم للحصة الواحدة اكتتبت)

بالكامل نقدا ووزعت كما يلي):
حصة) (1222 البرزاوي) نبيل 

122222)د5هم.

 122.222 1222)حصة) (: املجموع)

د5هم.

من) الشركة  تسيير  (: التسيير)

طرف السيد نبيل البرزاوي ملدة غير)

محدودة.

السنة اإل تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

 12 بتا5يخ) بالدا5البيضاء) التجا5ية 

 734123 5قم) تحت  (2219 ما25)

عدد) تحت  التجا5ي  وبالسجل 

.462229
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SGSMP
SARL

RC : 21361

إعالن تعديلي

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

نوفمبر) (26 بتا5يخ) االستثنائي 

تم تسجيل باملحمدية بتا5يخ (,2219 

 22)فبراير)2222)تقر5 مايلي):

سهم) (2522 املوافقة على تفويت)

يملكه) لكل سهم  د5هم  (122 بقيمة)

سهم)) (1222( فاتح) خليل  السيد 

والسيد أحمد فاتح))1522)سهم))إلى)

السيد عبد الحق هدون.

»املساهمات«) (6 املادتين) تعديل 

و7)-)»5أ2 مال املشا5كة«)في النظام)

األسا�سي)؛

الفاتح) أحمد  السيد  تعيين 

من النظام) (43 وتعديل املادة) (
ً
مسيرا

األسا�سي)؛

تنسيق القوانين

األسا�سي) النظام  تعديل  تم 

إيداع) وتم  لذلك  (
ً
وفقا للشركة 

(- األمانة) في  الداعمة  املستندات 

باملحمدية) سجل محكمة االبتدائية 

5قم) تحت  (2222 ما25) (2 في)

22711122226672
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2299 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

 SCJ WAX LTD MAGHREB
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة برأ2 

مال قد5ه 28،00.000 د5هم

املقر الرئي�سي: 6، شا5ع نجي0 

محفوظ ، الطابق الثالث، حي كوتي 

الدا5 البيضاء

إعالن تعديلي
الجماعي) القرا5  محضر  بمو 0 

االستثنائي الصاد5 في)5)ما25)2222،)

 SCJ WAX LTD« شركة) فإن شركاء)

و ه) على  ( (MAGHREB« SARL

الخصوص قر5وا:

بمبلغ) مال  5أ2  من  تقليص 

طريق) عن  د5هم  (27،000،000

التي) الخسائر  بسب0  االمتصاص 

لوحظت)؛
بمبلغ) املال  5أ2  زيادة 

ليصبح) د5هم  (49،000،000

إلى) د5هم  (1،000،000 من) بذلك 

50،000،000)د5هم)

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء،) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

الرقم) تحت  (2222 ما25) (12 في)

.733814
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 MOOJ & LEEL

CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

للشريك الوحيد

الرأسمال اإل تماعي : 122.222 

د5هم

املقر اإل تماعي: 89 زنقة ابو العالء 
زهر حي املستشفيات الطابق 5 

الد5البيضاء

2.ت 5قم : 449867 بالدا5البيضاء

للشريك) اإلستثنائي  للقرا5  تبعا 

تم) (،2222 يناير) (22 بتا5يخ) الوحيد 

املصادقة على ما يلي):

-)قبول بيع)1222)حصة إ تماعية)

لفائدة) طا5ق  عادل  السيد  من 

السيدة فاطمة الزهراء)مبا5يك.

املصادقة على إستقالة السيد) (-
كمسير) مهامه  من  طا5ق  عادل 

للشركة.
الزهرء) فاطمة  السيدة  تعيين  (-

مبا5يك كمسيرة للشركة.
-)تحيين النظام األسا�سي للشركة.
القانوني) اإليداع  إ راء) تم 
 18 يوم) بالدا5البيضاء) باملحكمة 

فبراير)2222)تحت 5قم)731287.
للبيان واإلشا5ة

626 P

 STE DGM FOOD SERVICE
SARL

مقرها اال تماعي: اغلي 7 5قم  25 
مكر5 محاميد مراكش

إعالن تعديلي 
العام االستثنائي)) الجمع  بمو 0 
لشركة ذات) (2222 فبراير) (25 بتا5يخ)

املسؤولية املحدودة))تقر5):
(: للشركة) نشاط  ديد  إضافة 

تخزين املنتجات الغذائية.
مشروع) صاح0  نشاط:) وإلغاء)
إدا5ة العمليات التجا5ية أو الصناعية)
أو) املدنية  الخدمة  في  الز5اعية  أو 

العسكرية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (9 بتا5يخ) بمراكش  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)112954.
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 PROD PHARMA
S.A.R.L 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
برأسمال 12.222 د5هم

املقر اال تماعي 141 تجزئة امين 
سيدي معروف الدا5 لبيضاء
RC: 160729 -IF: 2261997

إعالن تعديلي
الوحيد) الشريك  قرا5  بمو 0 
بتا5يخ)) (»PROD PHARMA« لشركة)

4)فبراير)2222)قر5ت):
القرا5 األول

تفويت) الوحيد  الشريك  يالحظ 
الحصص اال تماعية التالية):

ا تماعية) حصة  (52 تفويت)

لصالح) سوساني  مينة  السيدة  من 

السيدة نعيمة سوساني.

وعليه،)تعديال ملادتين)6-1)و)7)من)

النظام األسا�سي على النحو التالي:

املادة)1:)النموذج

بمو 0 هذا املوقع بين املوقعين)

وتلك) التالية  مالكيا ألسهم  هو  أدنا 

ذات) شركة  كذلك،) تصبح  قد  التي 

للقوانين) تخضع  محدودة  مسؤولية 

و ه) وعلى  بها  املعمول  واللوائح 

الخصوص الظاهر 5قم)49-97-1)من)

بإصدا5) فبراير)) (13(  1417 5)شوال)

القانون عدد)96-5)بصيغته املعدلة)

واملكملة بالقانون 5قم)05-21)الصاد5)

بمو 0 قانون الظاهر 5قم)1-06-21 

فبراير) (14(  1427 محرم) (15 بتا5يخ)

24- ،وبمو 0 القانون 5قم) ((2226

12)الصاد5 عن الظهير 5قم)1-11-39 

يونيو) (2(  1432  2 29) مادى) من)

وكذلك بمو 0 هذا النظام) ((2211

األسا�سي.

املادة)6):)املساهمات

تقدم الشركات الزميلة املساهمة)

النقدية التالية:

 5222 سوساني) مينة  السيدة 

د5هم

 5222 سوساني) نعيمة  السيدة 

د5هم

مامجموعه)12.222)د5هم
املادة)7:)5أ2 املال اال تماعي

 10،000 السهم) 5أسمال  يبلغ 

)عشرة آالف))د5هم،وينقسم إلى)122 

)مائة)) (122.22 بقيمة) سهم  )مائة))

مكتت0 و مدفوع على النحو) د5هم،)

التالي:

السيدة مينة سوساني)52)سهم

السيدة نعيمة سوساني))52)سهم

ما مجموعه)122)سهم

القرا5 الثاني

تم تعيين السيدة نعيمة سوساني)

مسيرة مشا5كة لفترة غير محدودة.

التي) (14 ملادة) تعديال  وبالتالي 

ستصاغ على النحو التالي:

املادة)14):)اإلدا5ة
شخص) قبل  من  الشركة  تدا5 
الطبيعيين،) األشخاص  من  أكثر  أو 
قبل) من  املعينين  أمال،) املرتبطين 
أو) األسا�سي  النظام  في  الشركاء)
باألغلبية) الحق،) قانون  بمو 0 
املطلوبة التخاذ القرا5ات العادية مع)

أو بدون تحديد املدة.
تعيين) تم  اآلن،) من  اعتبا5ًا 
من) سوساني  مينة  السيدة 
للبطاقة) املغربية،الحاملة  الجنسية 
والسيدة) (B497327 5قم) الوطنية 
الجنسية) من  سوساني  نعيمة 
الوطنية) للبطاقة  املغربية،الحاملة 
5قم)BE484428،مسير تين مشا5كتين)

لفترة غير محدودة.
التوقيع اال تماعي

صحيح) بشكل  الشركة  تلتزم 
مينة) للسيدة  املنفصل  بالتوقيع 
سوساني أو السيدة نعيمة سوساني.

القرا5 الثالث
يعطي الشريك الوحيد صالحيات)
كاملة لحامل نسخة من هذا القرا5)
الستكمال  ميع اإل راءات القانونية)

وإلدا5ية حيثما كان ذلك ضرو5ًيا.
إغالق

أخرى) أعمال  و ود  لعدم  نظًرا 
تم إغالق) الكالم،) في  بأحد  يرغ  ولم 

اال تماع.
إعداد) تم  سبق،) كلما  بين  من 
هذا التقرير الذي وقعه الشركاء)بعد)

قراءته
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
تحت 5قم) البيضاء،) بالدا5  التجا5ية 

731785)مؤ5خ في)21)فبراير)2222.
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أطلنتك سكيرتي تكنولوجي
 ATLANTIC SECURITE

TECHNOLOGIE
تفويت حصص

تحويل املقر
الزيادة في الرأسمال

العام) للجمع  محضرا  بمقت�سى 
 2222 12)فبراير) الغير العادي بتا5يخ)
تكنولوجي، أطلنتك سكيرتي  لشركة 



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2322

)شركة محدودة املسؤولية 5أسمالها)

ب) مقرها  والكائن  د5هم  (622222

املرك0) الساد2  محمد  شا5ع  (29

 3 التجا5ي طريق مديونة عما5ة ف)

تم) الدا5البيضاء) (8 الرقم) (2 الطابق)

تقرير ما يلي):

 3622 تفويت) على  املصادقة 

لعراي�سي) السادة  طرف  من  حصة 

حصة)) (1822( مهدي) محمد  بدوي 

ولعراي�سي بدوي غيثة))1822)حصة))

لفائدة السيد لعراي�سي بدوي احمد)

عثمان.

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

حي) ال يروند  شا5ع  (152 الجديد)

ال يروند الدا5البيضاء.
5فع 5أسمال الشركة من)622.222 

د5هم إلى)1222.222)د5هم عن طريق)

اكتتاب)4222)حصة  ديدة من)122 

الوحيد) الشريك  إلى  مسندة  د5هم 

السيد لعراي�سي بدوي احمد عثمان،)

محر5ة بنسبة)25 %.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية) باملحكمة  الضبط  ( كتابة)

 734174 5قم) تحت  بالدا5البيضاء)

بتا5يخ)12)ما25)2222.
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BUIK- UNI  SARL
تحويل األسهم واستقالة مسير 

وتعيين آخر

بتا5يخ:) تقرير  محضر  بمو 0 

في) الشركاء) يجتمع  (، (22/12/2219

  BUIK-( UNI الرئي�سي للشركة:) املقر 
سوق) سكويال  دا5  في:) يقع  (، (SARL

الخميس املجطية أولد طال0 مديونة)

لحكم) هذا اال تماع.) البيضاء) الدا5 

ومناقشة  دول األعمال التالي):

االستثنائي،) العام  الجمع  إن 

تحويل) على  وتوافق  علما  تحيط 

األسهم التالية:)السيد صخرة املعطي)

بمو 0 هذه التحويالت والتحويالت،)

سهًما) ((332( وثالثون) ثالثمائة  أي 

بسعر)122.22)د5هم لكل منها لصالح)

السيد توفيق محمد.

(
ً
)أصبح السيد توفيق محمد مالكا

التي تشكل 5أ2) (332 لجميع األسهم)

مال الشركة.

))التوزيع الجديد لرأ2 املال هو:

)السيد توفيق محمد))672))سهم)

بسعر)122.22)د5هم للسهم الواحد.

)السيد شوقي محمد))332))سهم)

بسعر)122.22)د5هم للسهم الواحد.

االستثنائي) العام  الجمع  تقبل 

باستقالة السيد صخرة املعطي من)

 ميع الوظائف اإلدا5ية في الشركة:)

،)وتم تعيين كل) (BUIK-(UNI( (SARL

والسيد) محمد  توفيق  السيد  من:)

شوقي محمد مسيرين مشا5كين.

 BUIK UNI شركة) وتسير  تدا5  (

SARl)من طرف السيد توفيق محمد)

وبتوقيعهما) ( محمد) شوقي  والسيد 

املشترك على  ميع األعمال اإلدا5ية)

واملعامالت) املصرفية  واملعامالت 

األخرى.
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» انجكت بالست«  
شركة ذات املسؤولية املحدودة الحي 

الصناعي بنسليمان 5قم ب3-5 

بنسليمان

تمديد الهدف اال تماعي للشركة

تعديل القانون االسا�سي 

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

بنسليمان) ب  املنعقد  االستثنائي 

والخاص)) (2219 فبراير) (19 بتا5يخ)

ذات) بالست  انجكت  بشركة 

املسؤولية املحدودة و5أسمال يقد5)

ب)222 12)د5هم قر5 ما يلي):

تمديد الهدف اال تماعي للشركة.

التاسي�سي) القانون  تعديل 

للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

ب) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 

   2222 ما25) (3 بتا5يخ) بنسليمان 

تحت 5قم)91/2222.
بيان مختصر
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 STE WAFAJADE
S.A.R.L

شـركة وافا اد  

شركة ذات املسؤولية املحدودة  
5قم 17/15، اقامة كوسمو2، زنقة 

عبد الكريم اليازغي، الفيالت، الحي 

املحمدي

الدا5 البيضاء

 اغالق فرع الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بالدا5 البيضاء)22 

ماي)2219)والخاص بشركة

وافا اد ذات املسؤولية املحدودة)))

د5هم) (122  222 ب) يقد5  و5أسمال 

قر5 ما يلي):

املتوا د) الـشـركـة  فرع  اغالق 

بالعنوان التالي):)شا5ع الحزام الكبير،)
الدا5) املحمدي،) الحي  (،41 5قم)

البيضاء.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجا5ية بالجديدة)

5قم) تحت  (2222 ما25) (12 بتا5يخ)

. 733826
بيان مختصر
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 SAM SENSORY 
 AND MARKETING
INTERNATIONAL

املقر الرئي�سي 11 زنقة الوحدة إقامة 

إمام علي الشقة 2 الدا5البيضاء

السجل التجا5ي 395471
5قم الضريبي : 25238232

الجمع) إ تماع  شروط  بمو 0 

 SAM شركة) ملساهمي  العام  العام 

 SENSORY AND MARKETING

في املنعقدة  (INTERNATIONAL 
املساهمون قر5  فبراير2222،) (12   

)ما يلي:

مريم،) سعيد  بن  السيدة  تعيين 

5قم) الوطنية  للبطاقة  حاملة 

h413135،)املدير التنفيذي بدال من)

 gautreau أولفييه) غوتريو  السيد 

.olivier

والسيد) السيدة بن سعيد مريم،)
مديري) (،martin kern كيرن) ما5تن 

الفرع ولهم صالحيات التوقيع.
محكمة) سجل  في  اإليداع  تم 
الدا5البيضاء)بتا5يخ)12)ما25)2222 

تحت الرقم)8197.
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TRAKH
 SARL AU 

5قم 13 تجزئة فتح  فيصل الجديدة 
 السجل التجا5ي: 13561

الجديدة
تغيير

املؤ5خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
)قر5 الشريك) ( ( (2219 )د نبر) (25 في)
TRAKH)«)شركة)) («( ( الوحيد لشركة)
دات) املحدودة  املسؤولية  دات 

الشريك الوحيد)))مايلي)):)
السيدة بشرى) ( لقبول استقالة) (-
خالد)) نوا5ي  السيد  ( تعيين) و  غوتي 

مسير وحيد))ملدة))غيرمحددة)
القانون))) ( من) ( (15 تغيير الفصل) (-

الداخلي
الداخلي)) ( القانون) ( تحيين) (-

للشركة)
تم)) (: القانوني) ( اإليداع)
في) ( بالجديدة) االبتدائية  باملحكمة 

22/21/2222))تحت عدد))2.
))مقتطف للنشر و البيان

)))))))))))املسيير

634 P

MORGANE CONSULTING MOROCCO

SER GAB
تحويل املقر اال تماعي

بتا5يخ خاص  محضر   بمو 0 
الشريك) قر5  (،2217 يوليو) (25  
.SER GAB SARL AU(الوحيد لشركة
للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل 
تجزئة) (9 شا5ع) (12 5قم) (: املسجل في)
الدا5) مومن  سيدي  ويمنى  النصر 
 14 زنقة) أكدال  تجزئة  إلى  البيضاء)
5قم)333)الطابق األول سيدي مومن،)

الدا5 البيضاء.
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ديوان) في  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 
تحت 5قم) (2217 سبتمبر) (14 بتا5يخ)

.22651245
635 P

ASSURANCES DE L’ADOUR
R.C.S : BAYONNE 804 443 786

إنشاء فرع
في) مؤ5خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
إيداع محضر) تم  (، (2222 ما25) (4

باملميزات التالية):
 ASSURANCES DE (: التسمية)

L’ADOUR
شكل قانوني):)فرع

اإلدا5ية) االستشا5ات  (: الهدف)
)تسويق عقود التأمين)

املغرب) :قنطرة  اال تماعي) املقر 
5قم) (I شهيد) اقامة  (V محمد) شا5ع 

411)الطابق)6)5قم)25
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
السيداحمد) تعيين  تم  (: التسيير)
عبدالغاني.. تومي  والسيد  صبا5 
محددة.) غير  لفترة  للفرع  مسيران 

بتوقيعهما املشترك
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية) املحكمة  لدى  التجا5ي 
(،2222 ما25) (9 بتا5يخ) القنيطرة،)

تحت 5قم54523
ملخص قصد النشر

636 P

مكتب صرف العمالت الحديقة
 BUREAU DE CHANGE LE

JARDIN
افتتاح فرع

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
يونو) (3 بتا5يخ) العادي  الغير  العام 
2219)لشركة مكت0 صرف العمالت)
املسؤولية) الحديقة شركة محدودة 
والكائن) د5هم  (3222222 5أسمالها)
مقرها ب)39)2 زنقة إد5يس الحا5تي)
تقرير) تم  الخميسات  السالم   حي 

ما يلي):

للشركة) فرع  افتتاح 
التالي)) بالعنوان  (SUCCURSALE
تجزئة الساحل)1)الرقم)32)دا5بوعزة)

الدا5البيضاء.
مسير) نوفل  غفا5  السيد  تعيين 

للفرع.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية) باملحكمة  الضبط  ( كتابة)
 733492 5قم) تحت  بالدا5البيضاء)

بتا5يخ)6)ما25)2222.
لفرع) التجا5ي  السجل  5قم 

الشركة)459427.
637 P

  MORGANE CONSULTING MOROCCO

SER GAB 
S.A.R.L AU 

زيادة 5أ2 مال
بتا5يخ ( عرفي) عقد   بمو 0 
الشريك) يقر5  (،2218 ما25) (22  

:(SER GAB S.A.R.L(الوحيد لشركة
من) الشركة  مال  5أ2  زيادة 
1،000،000)د5هم))مليون د5هم))إلى)
ماليين) )خمسة  د5هم) (5،000،000
الجا5ي) الحساب  من خالل  د5هم)،)
سهم) (40،000 إنشاء) تم  للشريك،)

 ديد بقيمة)122)كل د5هم
سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

بتا5يخ)26)ما25)2218.
638 P

3SK PARTS AUTO
ش.م.م

الزيادة في 5أسمال الشركة
الجمع) بمقت�سى  الشركاء) قر5 
أكتوبر) (28 بتا5يخ) املسجل  العام 

. 2219
 3SK PARTS AUTO (: الشركة)

ش.م.م ما يلي:
الزيادة في 5أ2 مال الشركة من)
 1.222.222 إلى) د5هم  (122.222

د5هم.
ثابت) اإل تماعي  املال  الرأ2 
على) مقسوم  د5هم  (1.222.222 في)
12.222)حصة ب)122)د5هم للحصة)

للواحدة موزعة كما يلي):

 Mr. SAID ADDIOUAL
252.222.22 DHS

 Mr. AMAZZAL 252.222.22
.DHS

 Mr. LAHSEN SABIR
.252.222.22 DHS

 Mr. EL HADI KADDOURI
.252.222.22 DHS

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  9 بتا5يخ) بالدا5البيضاء) التجا5ية 

ديسمبر)2219)تحت 5قم)722766.
639 P

 BUSINESS ACTION
NETWORK

بيزنس اكسيون نت وورك
شركـة محدودة املسؤولية 5أسمالها 

222.222 د5هم
9 شا5ع عبد املومن الطابق 5 

مكت0 5قم 29 إقامة أوشمان الدا5 
البيضاء.

بمقت�سى مداولة الجمعية العامة)
 13 بتا5يخ) املنعقدة  العادية  الغير 
بيزنس) شركاء) قر5  (2222 فبراير)
اكسيون نت وو5ك تحديت القانون)
 LA MISE A JOUR(األسا�سي للشركة

 DES STATUTS
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 ما25) (12 بتا5يخ) بالبيضاء)

تحت 5قم)733848.
من أ ل التخليص واإلشها5 

640 P

 TRANSGESCO
 SARL

شركة محدودة املسؤولية 
5أسمالها 82222 د5هم

املقر اال تماعي : 495 حي السعادة 
املحمدية.

عقد) بمو 0  (: الشركة) تصفية 
عرفي في)16)يناير)2222))تم تسجيله)
(،.2222 يناير) (16 بتا5يخ) باملحمدية 
تقر5) املسؤولية  محدودة   لشركة 

ما يلي):

تصفية الشركة.

ليلى) تعيين السيدة  قر5 الشركاء)

االد5ي�سي للقيام بالتصفية.

مقر التصفية هو):)املقر اال تماعي:)

495)حي السعادة املحمدية

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ( (.2222 ما25) (2 باملحمدية في)

عدد)22711122226655

641 P

فنتوش ش.د.م م
ا تمع)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 13 بتا5يخ) فنتوش  شركة  مساهمو 

ما25)2219)و قر5وا ما يلي):

االنحالل املسبق لشركة فنتوش)

بطاقة) حامل  اولفرة  وفاء) وتعيين 

مصف) (BK221621 التعريف)

للشركة كما تم تعيين))مقر))الشركة)

مكان للتصفية
املقر):)زنقة)13)احمد مزاطي اقامة))
املعا5يف)) (8 5قم) (1 طابق) البص  لي 

الدا5 البيضاء

وضعه) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة التجا5ية بالبيضاء)بتا5يخ)4 

أبريل)2219)تحت 5قم698858.

642 P

MELIADI SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
5أسمالها 12.222.22 د5هم

مقرها اال تماعي : حي الوالء اقامة 

4/3 سيدي مومن

- الدا5 البيضاء -

السجل التجا5ي 5قم 325543

بالدا5 البيضاء

العام) الجمع  ملداوالت  تبعا 

بتا5يخ) املنعقد  العادي  غير 

25/12/2219،)حيت قر5 مايلي:)

التصفية املسبقة للشركة)

مصطفى) ميليادي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة).))
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-)تحديد املقر اال تماعي للتصفية)
4/3)سيدي مومن)،) حي الوالء)اقامة)

الدا5 البيضاء.)
-)إعطاء)الصالحيات.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بالدا5) التجا5ية  املحكمة  ضبط 
تحت) (23/21/2222 بتا5يخ) البيضاء)

5قم)728132   
ملخص قصد النشر

643 P

شركة داكوطا باتيمو
 ش.م.م

شركة داكوطا باتيمو
 ش.م.م. 5أسمالها 122.222 د5هم 

السجل التجا5ي 5قم 137129
مقرها اال تماعي : حي السالمه 

1 زنقه 42 5قم 42 بلوك 2 
الدا5البيضاء

تبعا ملداوالت الجمع الغير العادي)
بتا5يخ:)27)ما25)2219)قر5ا لشركاء)
مايلي):)حل الشركة قبل األوان،تعيين)
مغربي) عبدالواحد  زيزين  (: السيد)
للشركة،تحديد) كمصفي  الجنسية 
مقر التصفية حي السالمه)1)زنقه)42 

5قم)42)بلوك)2)الدا5البيضاء)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 5 (: بتا5يخ) البيضاء) الدا5  التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم:733317
644 P

شركة إيريداب
ش.م.م

شركة إيريداب ش.م.م
5أسمالها 122.222 د5هما 

السجل التجا5ي 5قم 222229
مقرها اال تماعي : الرقم 92 الزنقه 4 

املسيره 2 الدا5البيضاء
تبعا ملداوالت الجمع الغير العادي)
بتا5يخ):)27)ما25)2219)قر5ا لشركاء)
مايلي):)حل الشركة قبل األوان،تعيين)
مغربي) هللا  عبد  الهضاب  (: السيد)
للشركة،تحديد) كمصفي  الجنسية 
 4 الزنقه) (92 الرقم) التصفية  مقر 

املسيره)2)الدا5البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ) البيضاء) الدا5   التجا5ية 

 5)ما25)2222)تحت 5قم):)733316.

645 P

3SK شركة هي هوليدايز
ش.م.م.ش.و

5أسمال : 42.222.22 د5هم

املقر اإل تماعي : 5وت طايرت إقامة 

العامري وشركة الخالدية 5قم 25 

الطابق 4 شقة 11 و دة

الجمع) محضر  بمو 0 

بتا5يخ املنعقد  اإلستثنائي   العام 

 13)فبراير)2222))تقر5 ما يلي):

تشطي0 النشاط التالي:

)تنظيم 5حالت عبر) وكالة سفر) (-

األ5ا�سي الوطنية).

إضافة النشاط التالي):

أو) )تا ر  والتصدير) اإلستيراد  (-

وسيط).

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)

 791 عدد) تحت  بو دة  التجا5ية 

بتا5يخ)26)فبراير)2222.
عن املتصرف بالشركة

646 P

 CLINIQUE ED-DAKHLA
SCP

كلينيك الداخلة
5أسمالها : 3622222.22 د5هم

كلينيك الداخلة

 شركة مدنية مهنية

 5أسمالها 3622222.22 د5هم 

ومقرها اإل تماعي : 2 زنقة النخيل 

خريبكة 

قر5 الجمع العام للشركة بتا5يخ)

12)نوفمبر)2219)ما يلي):

-1)تغيير الشكل القانوني للشركة)

إلى) (CPS مهنية) مدنية  شركة  من 

5أسمال) املسؤولية  محدودة  شركة 

 3622222.22 في) محدد  الشركة 

د5هم مقسم على الشكل التالي):
العزي) عبد  حمداني  السيد 

18222)حصة.

 18222 فا25) فاطمة  والسيدة 

حصة.

-2)تم تعيين السيد حمداني عبد))

التعريف) لبطاقة  الحامل  العزيز 

كمسير) (Q53259 5قم) الوطنية 

للشركة كلينيك الداخلة.

-3)اعتماد قانون  ديد للشركة.

لتعديل) القانوني  -التسجيل 

 26 بتا5يخ) تم  قد  التجا5ي  السجل 

ديسمبر)2219)تحت 5قم)1459.

السجل التجا5ي)6143.

647 P

INTARES
S.A.R.L

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 122222 د5هم

 3 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2219 أكتوبر)

محدودة املسؤولية باملميزات التالية):

-1)اإلسم انتا5يس.

-2)الهدف):

بيع األثاث.

-3)املدة):)99)سنة.

زنقة) (12 (: اإل تماعي) املقر  (4-

الحرية الطابق)3)5قم)5)الدا5البيضاء.

حدد) (: والحصص) الرأسمال  (5-

د5هم) (122222 في) الشركة  5أسمال 

كل) قيمة  حصة  (1222 على) مقسم 

واحدة منها)122)د5هم ومجزأ كما يلي:))

السيد عبد الرحيم شمشام)172 

حصة.

السيد 5شيد شمشام)172)حصة)

وشركة ماد)662)حصة.

التسيير السيدين عبد الرحيم) (6-

شمشام السيد 5شيد شمشام.

من فاتح) (: السنة اإل تماعية) (7-

يناير إلى)31)ديسمبر).

-8)السجل التجا5ي):)451271.

باملركز) تم  القانوني  اإليداع 

الجهوي لإلستثما5 الدا5البيضاء.

648 P

LINA FASHION
S.A.R.L

لينة فاشيو
لشركة) العام  الجمع  ا تمع 
5أسمالها) ش.م.م  فاشيون  لينة 
بمقرها) د5هم  (322.222.22
بابم) زنقة  (29 ب) الكائن  اإل تماعي 
الطابق)9)5قم)41)الدا5البيضاء)بتا5يخ)

12)سبتمبر)2219)وقر5وا ما يلي):
-1أصبحت الشركة مكبلة بسب0)
إلى) أدى  مما  املالية  املوا5د  نقص 

التصفية الكلية للشركة.
العنوان) أن  أقر  العام  -2الجمع 
هو) الكلية  التصفية  فيه  تم  الذي 

عنوان الشركة.
لتعديل) القانوني  التسجيل 
 23 بتا5يخ) تم  قد  التجا5ي  السجل 

ديسمبر)2219)تحت 5قم)724444.
السجل التجا5ي)159233.

649 P

FUTIAN
S.A.R.L
فتيان

أعلن في الجمع العام الذي عقد)
فتيان) للشركة  اإل تماعي  املقر  في 
 122.222.22 5أسمالها) 2.ش.م.م،)
الوحدة) بتجزئة  الكائن  د5هم،)
دا5بوعزة) (2 5قم) (87 عما5ة) (12GH
الدا5البيضاء)بتا5يخ)5)ديسمبر)2219 

ما يلي):
يوبي) حمزة  السيد  تعيين  (1-
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
5قم)BE857335)مسيرا ثانيا للشركة.
الشركة) لإلمضاء) بالنسبة 
أصبحت ملزمة بإمضاء)أحد املسيرين)
إما السيد مهدي يوبي أو السيد حمزة)

يوبي.
قانون) من  (13 الفصل) تغيير  (2-
الشركة من أ ل أخد بعين اإلعتبا5)

التعديالت التي أقرها الجمع العام.
لتعديل) القانوني  التسجيل 
 23 بتا5يخ) تم  قد  التجا5ي  السجل 
في املحكمة التجا5ية) (2219 ديسمبر)

بالدا5البيضاء)تحت 5قم)724443.
السجل التجا5ي):)348535.

650 P
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األستاذة فاطمة الزهراء)الحالوي

موثقة بالقنيطرة

القنيطرة،)109-111)شا5ع إمام علي،)إقامة)

طواهري)8،)مكت0 5قم)1

 STE NORD OUEST
AGRICOLE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها : 122.222 د5هم
مقرها اال تماعي : بالقنيطرة، شا5ع 
محمد الخامس، تجزئة القد2، 

إقامة حي الحدائق، عما5ة ا2 شقة 
5قم 1

محضر الجمع العام للشركة
بتا5يخ) توثيقي  عقد   بمو 0 
2219)تم إبرامه بمكت0) 31)ديسمبر)
الحالوي) الزهراء) فاطمة  األستاذة 
شركة) بالقنيطرة قر5 شركاء) موثقة 
 STE NORD OUEST AGRICOLE
قبول تحويل ملكية العقا5 املتوا د)
من) املتكون  الجوهرة  عين  بتيفلت 
هكتا5ات) (12 أ5ض فالحية مساحتها)
باملحافظة) 2 مسجلة  آ5 و62) و62)
على األمالك العقا5ية بتيفلت تحت)
موضوع) مشترك«) مرعى  »فرح  اسم)
16/15934)من) الرسم العقا5ي 5قم)
السيد) الذاتيين  األشخاص  ملكية 
لبطاقة) الحامل  اشويطا5،) حمو 
التعريف الوطنية)S822294)والسيد)
لبطاقة) الحامل  بلغربي،) ميمون 
إلى) (S811247 الوطنية) التعريف 

ملكية 5أسمال شركة.
 STE NORD OUEST AGRICOLE
SARL)شركائها األساسيين هم السيد)
حمو اشويطا5 وميمون بلغربي وذلك)
املدونة) من  (161 الفصل) بمقت�سى 
تغيرت) وبذلك  للضرائ0،) العامة 
من قانون) و7) (6 محتويات الفصول)
5أسمال) 5فع  وتم  للشركة  أسا�سي 
إلى) د5هم  (122.222 من) الشركة 
تقرير) بمقت�سى  د5هم  (7.122.222
ديسمبر) (28 بتا5يخ) الحصص  خبير 
2219،)وأصبحت الفصول)6)و7)من)
الشكل) على  للشركة  أسا�سي  قانون 

التالي):

(: الشركة) الرأسمال  (: (6 الفصل)
7.122.222)د5هم.

الفصل)7):)حصص الشركة
حصته) بلغربي  ميمون  السيد 

35522)؛
حصته) اشويطا5  حمو  السيد 

35522)؛
مجموع الحصص)71222.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة بكتابة الضبط لدى)
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ)

22)فبراير)2222)تحت 5قم)846.
للخالصة والبيان

األستاذة فاطمة الزهراء)الحالوي
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األستاذة فاطمة الزهراء)الحالوي
موثقة بالقنيطرة

القنيطرة،)111-109)شا5ع إمام طواهري)8 
مكت0 5قم)1

STE MEDYAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
5أسمالها : 7.922.222 د5هم

املقر اال تماعي : القنيطرة، شا5ع 
محمد الخامس، تجزئة القد2 

إقامة حي الحدائق، عما5ة ا 2
شقة 5قم 1

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

إبرامه) تم  توثيقي  عقد  بمو 0 
الزهراء) فاطمة  األستاذة  بمكت0 
بتا5يخ) بالقنيطرة،) موثقة  الحالوي 
31)ديسمبر)2219)تم إنشاء)القوانين)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
 STE MEDYAS(ذات الشريك الوحيد

من طرف):
الساكن) أشويطا5،) حمو  السيد 
5قم) القصبة  طريق  مليلية  بمدينة 
املزداد) املغربية،) الجنسية  ذو  (،25
لبطاقة) الحامل  (،1964 يونيو) (8 في)
(،S822294 5قم) الوطنية  التعريف 

ذات الخصائص التالية):
.STE MEDYAS(التسمية):)شركة

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد.

موضوع الشركة):
اإلنعاش العقا5ي.

املشا5كة في كل شركة لها هدف)
مشابه.

العمليات) العموم  ميع  على 
مباشرة) املرتبطة  العمليات   ميع 
أو غير مباشرة كليا أو  زئيا بإحدى)
أن) شأنها  من  التي  أعاله  العمليات 
تشجع وتطو5 أو تنمي هدف الشركة.

املقر اال تماعي) (: املقر اال تماعي)
الخامس،) محمد  شا5ع  القنيطرة،)
إقامة حي الحدائق،) تجزئة القد2،)

عما5ة ا)2،)شقة 5قم)1.
قدم) (: اال تماعية) الحصص 
كرأسمال) للشركة  الوحيد  الشريك 
العينية) الحصص  مجموع  ا تماعي 
العقا5ي) الرسم  ذو  العقا5  موضوع 
بمراكش) الكائن  (M/1232 5قم)
 يليز املتكون من أ5ض بها فيال من)
طابق واحد ومرافق حديقة مضخة)
سنتيا5) (51 ا5) (4 مساحتها) وحديقة 
 MEDYAS(واملقدم كحصة في الشركة
وهذا د5هم  (7.922.222  وقد5ه)
)ما يستنتج من تقرير الخبير الحصص)

بتا5يخ)28)ديسمبر)2219.
حدد) (: اال تماعي) الرأسمال 
قد5ه) فيما  الشركة  5أسمال 
على) مقسم  د5هم  (7.922.222
كل) قيمة  ا تماعية  حصة  (79222
كليا) منحها  تم  د5هم  (122 حصة)
مساهمته) حس0  الوحيد  للمشا5ك 

وذلك على الشكل التالي):
 79222 أشويطر) حمو  السيد 

حصة.
حمو) السيد  عين  (: التسيير)

أشويطا5 كمسير وحيد للشركة.
السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر من كل سنة.
من) (%5 اقتطاع) يتم  (: األ5باح)
القانوني) االحتياط  لتكوين  األ5باح 
وتقسم األ5باح كل سنة بما يناس0)
الرأسمال) في  شريك  كل  حصة 

اال تماعي.
األستاذة فاطمة الزهراء)الحالوي
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ائتمانية صوفيطا

FIDUCIAIRE SOFITA

STE STATION CRISTAL
SARL A AU

5فع 5أ2 املال
)بمقت�سى محضر الجمع عام) (- (1

 2222 فبراير) (17 بتا5يخ) استثنائي 

تقر5 ما يلي):

من) الشركة  مال  5أ2  5فع 

د5هم) (622.222 د5هم إلى) (352.222

اكتتبت نفوذا.

من) و9) (7 املادتين) تغيير  وعليه 

القانون األسا�سي.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  ( (- (2

االبتدائية) باملحكمة  اضبط  كتابة 

تحت) (2222 ما25) (2 بآسفي بتا5يخ)

5قم)22/167.

مقتطف قصد النشر
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ائتمانية صوفيطا

FIDUCIAIRE SOFITA

WIZARIM
SARL AU

حل مسبق
1)-)بمقت�سى محضر الجمع العام)

 2219 31)ديسمبر) االستثنائي بتا5يخ)

 WIFAK(قر5 الشريك الوحيد لشركة

 ZAROIL( IMPORT( -( WIZARIM

طريق الجرف األصفر) (5 مقرها كلم)

موالي عبد هللا،)الجديدة ما يلي):

انحالل مسبق للشركة.

تعيين السيد أحمد زو5ال كمصفي)

للشركة.

اال تماعي) باملقر  التصفية  مقر 

للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالجديدة بتا5يخ)9)يناير)2222)تحت)

5قم)24662.
مقتطف قصد النشر

654 P



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2320

 TACHARCHART
 DISTRUBITION

SARL AU
العنوان :

املحل الكائن بتجزئة الفجر بلوك 
12 5قم 18 بني مالل 5قم السجل 

التجا5ي
-9923-

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 5)فبراير)2222)تم إنشاء)شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص التالية):
التسمية):

 T A C H A R C H A R T
 DISTRUBITION SARL

بتجزئة) الكائن  املحل  (: عنوان)
الفجر بلوك)12)5قم)18)بني مالل

املواد) لبيع  متجر  (: الغــرض)
الغذائية))تا ر للوازم الصيدلية

د5هم) (122222 (: املــال) 5أ2 
ا تماعية) حصة  إلى1222) مقسمة 

قيمتها)122)د5هم)
القاطن) امزان  حسن  (: السيد)
بالرقم)2)شا5ع)22)غشت حي الشرف)

بني مالل
يمتلك)1222)حصة

السنة املـالية):)السنة امليالدية
مدة الشركة):)99)سنة

القاطن) امزان  حسن  (: املسير)
بالرقم)2)شا5ع)22)غشت حي الشرف)

بني مالل.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 154 االبتدائية بني مالل تحت 5قم)

تا5يخ17)فبراير)2222
1C

IMMO ROZZANO
 SARL AU 
العنوان :

الطابق الثاني تجزئة 137 تجزئة 
الشاطبي 3 شا5ع 22 غشت بني مالل 

5قم السجل التجا5ي
-9917-

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 3)فبراير)2222)تم إنشاء)شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص التالية):

التسمية):

IMMO ROZZANO SARL AU

العنوان):

تجزئة) (137 الطابق الثاني تجزئة)

الشاطبي)3)شا5ع)22)غشت بني مالل
الغــرض):)منعش عقا5ي)

122222)د5هم مقسم) 5أ2 املــال)

قيمتها) ا تماعية  حصة  (1222 إلى)

122د5هم.

السيد):)عبد االاله الكامل القاطن)

بايطاليا

السنة املـالية):)السنة امليالدية

مدة الشركة):)99)سنة

املسير):)عبد االاله الكامل القاطن)

بايطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مالل تحت 5قم)148

بتا5يخ)17)فبراير)2222

2C

TADLA GALAXY
  SARL

العنوان

دوا5 أوالد بوتاتشة قصبة تادلة أوالد 

يوسف 
5قم السجل التجا5ي

1789

بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة)) إنشاء) تم  (2222 يناير) (28

تحمل)) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

التسمية):

 TADLA GALAXY SARL

العنوان):

تادلة) قصبة  بوتاتشة  أوالد  دوا5 

أوالد يوسف)

الغرض)):)مطعم و مقهى.)
122222د5هم مقسم) 5أ2 املــال)

قيمتها)) ا تماعية  إلى1222حصة 

122)د5هم)

السيد):)عرباوي املولودي القاطن)

يوسف) اوالد  بوتاتشة  اوالد  بدوا5 

اوالد سعيد قصبة تادلة ويملك)222 

حصة).

القاطن) عرباوي  حسن  (: السيد)

بوتاتشة اوالد يوسف) ب دوا5 اوالد 

قصبة تادلة ويملك)222)حصة)

القاطن) عرباوي  نجيم  (: السيد)

يوسف) اوالد  بوتاتشة  اوالد  بدوا5 

قصبة تادلة ويملك)222)حصة)

القاطن) عرباوي  :) واد  السيد)

يوسف) اوالد  بوتاتشة  اوالد  بدوا5 

اوالد سعيد الواد قصبة تادلة ويملك)

222)حصة)

القاطن) عرباوي  محمد  السيد):)

يوسف) اوالد  بوتاتشة  اوالد  بدوا5 

اوالد سعيد الواد قصبة تادلة ويملك)

222)حصة)

السنة املـالية):)السنة امليالدية

مدة الشركة):)99)سنة

املسير):)عرباوي املولودي القاطن)

يوسف) اوالد  بوتاتشة  اوالد  بدوا5 

اوالد سعيد قصبة تادلة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5قم) تحت  تادلة  قصبة  االبتدائية 

17بتا5يخ)12)فبراير)2222.

3C

LAZARUS NET
SARL

57 شا5ع نواكشوط بني مالل 

5ا2 املال 122.222 دهم 

السجل التجا5ي 5قم 4745

االستتنائي) القرا5  بمقت�سى 

للشركاء)الشركة بتا5يخ)7)يناير)2222 

تم ما يلي)

اعالن حل الشركة اعاله وتعيين)

ب)) القاطن  هاني  السيد  بران 

مالل) بني  الغربية  املصلى  مد5سة 

مصفيا لها))

تعيين مقر الشركة مقرا لتصفيتها)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 44 عدد) تحت  مالل  بني  االبتدائية 

بتا5يخ)17)يناير)2222.

4C

BEDA SERVICES
SARL AU 

 العنوان :

ام الظهر تجزئة 13 5قم 29 بني مالل
 5قم السجل التجا5ي

-9889-

  26 بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2219)تم إنشاء)شركة ذات) ديسمبر)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص التالية):

التسمية):

 BEDA SERVICES SARL AU

عنوان
بني) (29 5قم) (13 ام الظهر تجزئة)

مالل

(- ( استخالص الفواتير) (: الغــرض)

التجا5ة
د5هم) (: (122222 املــال) 5أ2 

حصة ا تماعية) (1222 مقسمة إلى)

قيمتها)122)د5هم)

الحمام) الحسنية  (: السيدة)

الرقم) (13 القاطن بام ظهر مجموعة)

29)بني مالل

تمتلك)1222)حصة

السنة املـالية):)السنة امليالدية

مدة الشركة):)99)سنة

القاطن) حيتا5  ياسين  (: املسير)

الزنقة) الحنصالي  احمد  بشا5ع 

الرحوي الرقم)163)بني مالل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 89 5قم) تحت  مالل  بني  االبتدائية 

تا5يخ)6)فبراير)2222.

5C

TIRES CAR
S.A.R.L AU

Au(Capital : 100.000 DHS

R.C(N° : 2741

االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 

بمقر) املنعقد  (28-01-2020 بتا5يخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

املسماة)TIRES CAR S.A.R.L AU)قر5)

الشركاء)ووافقوا على ما يلي):
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يملكها) حصة  ((1.222( تفويت)

السيد مولود الشريف لفائدة محمد)

الشاوش.

استقالة السيدة فاطمة الشريف)

من منصبها كمسيرة للشركة.

الشاوش) محمد  السيدة  تعيين 

كمسير وحيدة للشركة.

تعـديالت قانونيــة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتا5يخ)17-02-2020    بوادي الذه0،)

تحت 5قم)172-2020.

6 C

CISNEROS TRANSPORT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتا5يخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين) وضع  تم  (17-01-2017

الشركة ذات املميزات التالية):

 C I S N E R O S : لتسمية ا

TRANSPORT

ذات) شركة  القانوني:) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)يتعلق نشاط الشركة):

نقل البضائع لحساب الغير.

العمليات) عامة مختلف  وبصفة 

املنقولة) العقا5ية  املالية،) التجا5ية،)

وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.

املقر الرئي�سي):)شا5ع عبد الرحيم)

(- (22 5قم) امقران  عما5ة  بوعبيد 

الداخلـة.)

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

د5هم مقسمة إلى ألف حصة من فئة)

212)د5هم يملكها بالكامل):

 Mr.( MALLOUK( AALAOUI( :

342 Parts

 STE(ATLANTIC(FRIGO(SARL:  

662 Parts

السيد) طرف  من  تسير 

غير) ملدة  (MALLOUK AALAOUI

محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتا5يخ)24-01-2017  بوادي الذه0،)

في) واملسجل  (71-2020 5قم) تحت 

السجل التجا5ي تحت 5قم9955.

7 C

 MOMO PECHE SPORT

TOURISTIQUE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتا5يخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين) وضع  تم  (30-01-2020

الشركة ذات املميزات التالية):

 MOMO PECHE (: التسمية)

SPORT(TOURISTIQUE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)يتعلق نشاط الشركة):

 ميع الرياضات املائية.

استغالل وتسيير فندق.

العمليات) عامة مختلف  وبصفة 

املنقولة) العقا5ية  املالية،) التجا5ية،)

وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.

 2 :)حي كسيكسات) املقر الرئي�سي)

زنقة واد 5ميمة 5قم)25))-)الداخلـة.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 

فئة)122)د5هم يملكها بالكامل):

السيد محمد عبدو)522)حصة.

بن  ميل) الواحد  عبد  السيد 

522)حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدا5ة)

الواحد عبد  والسيد  عبدو   محمد 

بن  ميل ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتا5يخ)21-02-2020  بوادي الذه0،)

في) واملسجل  (194-2020 5قم) تحت 

السجل التجا5ي تحت 5قم15423.

8 C

LAGRISID
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمشا5ك واحد
بتا5يخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين) وضع  تم  (19-02-2020

الشركة ذات املميزات التالية):
LAGRISID(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بمشا5ك واحد.
املوضوع):)يتعلق نشاط الشركة):

شراء)وتربية،)تسمين املاشية.
تربية األبقا5 وإنتاج األلبان.

العمليات) عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة) العقا5ية،) املالية،) التجا5ية،)
و غير املنقولة التي من شانها توسيع)

نشاط الشركة.
املقر الرئي�سي):)حي ام التون�سي 5قم)

54)-)الداخلة.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة) (1222 إلى) مقسمة  د5هم 
بالكامل) يملكها  د5هم  (122 فئة) من 

السيد:)سيدي حمية.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدا5ة)

سيدي حمية ملدة غير محددة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتا5يخ)21-02-2020  بوادي الذه0،)
في) واملسجل  (193-2020 5قم) تحت 

السجل التجا5ي تحت 5قم)15421.
9 C

MOS PECHE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمشا5ك واحد
بتا5يخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين) وضع  تم  (19-02-2020

الشركة ذات املميزات التالية):
MOS PECHE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بمشا5ك واحد.
املوضوع):)يتعلق نشاط الشركة:

النقل،) البيع والشراء،) التصدير،)
األسماك)) أنواع  ملختلف  التسويق 
واملنتو ات البحرية،)تجهيزات،)مواد)
ماله عالقة) كل  عام  بشكل  و  أولية 

بالصناعة و التجا5ة البحرية.

العمليات) عامة مختلف  وبصفة 

املنقولة) العقا5ية،) املالية،) التجا5ية،)

وغير املنقولة التي من شانها توسيع)

نشاط الشركة.

(-(939 :)حي السالم 5قم) الرئي�سي) (

الداخلة.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

د5هم مقسمة إلى ألف حصة من فئة)

السيد:) بالكامل  يملكها  د5هم  (122

مصطفى لكراي�سي.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدا5ة)

مصطفى لكراي�سي ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتا5يخ)21-02-2020  بوادي الذه0،)

في) واملسجل  (192-2020 5قم) تحت 

السجل التجا5ي تحت 5قم)15399.

10 C

DIRACH CONSTRUCTION
 SARL AU

العنوان : تجزئة عثمان 5قم 12 

إقامة زين0 بني مالل
5قم السجل التجا5ي 

-9881-

بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

22/11/2219)تم ما يلي):

46)شا5ع) (: تغيير مقر الشركة من)

عقبة الشقىة)2)اكدال الرباط الى):

تجزئة عثمان 5قم)12)إقامة زين0)

بني مالل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 81 5قم) تحت  مالل  بني  االبتدائية 

بتا5يخ)2222/22/24.

11 C

EL MERNISSI PLANET شركة
s.a.r.l

تأسيس شركة
املؤ5خ) العرفي  العقد  خالل  من 

تم) (24/21/2222 بتا5يخ) تطوان  في 

املسؤولية) محدودة  شركـة  تأسيس 

خصائصها العامة كالتالي):)



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2326

 EL MERNISSI (: تسميتها)

PLANET s.a.r.l

استيراد،) (: اإل تماعي) الهدف 

وتوزيع املنتو ات املرتبطة بالديكو5)

الداخلي.

تمثيل  ميع املنتو ات والعالمات)

محلية الصنع أو من الخا5ج باملغرب)

غير) أو  مباشرة  بطريقة  خا5 ه،) أو 

مباشرة.

شراء) بيع،) واإلستراد،) التصدير 

قطع) اآلالت،) السلع،) وتوزيع  ميع 

الغيا5،)املواد األولية.

املعامالت التجا5ية لجميع األدوات)

والسلع على  ميع املستويات.

املصنعة) املنتو ات  بيع  ميع 

والغير املصنعة،)السلع و املعدات...

تجزئة) طهران  شا5ع  (: مقرها)

السعادة د5ب)1)5قم)32)تطوان.

 92.222 بمبلغ) حدد  (: 5أسمالها)

 122( 922)حصة) (: د5هم مقسم إلى)

د5هم للحصة.))موزعة كالتالي):

 322 املرني�سي) لطيفة  السيدة 

حصة.

 322 املرني�سي) محمد  السيد 

حصة.

 322 املرني�سي) اسماعيل  السيد 

حصة.

مدتها):)99)سنة.

مسيرها):)السيدة لطيفة املرني�سي.))

 1 تبتدئ من) (: السنة اال تماعية)

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)

تحــت) (28/21/2222 لتطــوان بتا5يــخ)

5قــــم):)2162)وتقييــد الشركـة بالسجــل)

التجــا5ي تحــت 5قــم:)26375.

12 C

SOCIETE FORDIV TRAVAUX
SARL AU

شركــــــــــة ذات املسؤوليـــــــــة املحـــــــــدودة 
بشريك واحد

5أسمالهـــــا  : 122.222 د5هـــــم
مقـرها اال تماعـي : زبيـــر دخـــوزن 
5قـــم 45 شـــا5ع 13 طريـــق بنقريـــش

 تطـــــوان
عقــــــــــد التأ سيــــــــــس

عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 
بتطـــوان،) (27/21/2222 في) املـــؤ5خ 
األساســـي) القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 
املحـــدودة) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 
بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات التاليـــة):

 Fordiv (: الشركــــــــة) تسميــــة 
 travaux

الشركـــة) (: الشركـــــة) أغـــــراض 
تأسســـت لألغـــراض التاليـــة):
أشغـــــال مختلفـــــة للبنـــــاء.

االستغــــــــــالل الغابــــــــــوي.
وبشكــل عــام العمليــات التجا5يـة)
األغــراض) بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــو5ة.
دخـــوزن) زبيـــر  (: اال تماعي) املقر 
(- طريـــق بنقريـــش) (13 شـــا5ع) (45 5قـــم)

تطـــــوان.
لقـــد تحـــدد 5أسمـــال) (: الرأسمــــــــــــال)
 122.222 (: الشركـــة فــــي مبلـــغ قـــد5ه)
1222حصـــة مـــن) د5هـــم مقســـم إلـــى)
د5هـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة) (122 فئـــة)

كمـــا يلـــي):
الوهـــاب) بـن عبــد  السيــــد ياسيـن 
يصــل إلــى)1222)حصـة مرقمة مــن)1 

إلــى)1222 .
حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي) (: املـــدة)
99)سنـــة ابتـــــداء)مـــــن تا5يــــخ التسجيـل)

بالسجـل التجـا5ي.)
لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة) (: التسيير)
ياسيـن) السيــــد  إلـــى  الشركــــة  تسييــــر 
بـن عبــد الوهـــاب كمسيــــر واحـــد ملــــدة)

غيـــــــر محـــــــددة.
تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة)
االبتدائيـــة) باملحكمـــة  الضبـــط 
بتطـــوان بتا5يـــخ):)31/21/2222)تحــــت)
5قــــم)2221)وتقييــــد الشركـة بالسجـــل)
التجـا5ي بتا5يـــخ)23/22/2222)تحـــت)

5قم):)226411.
مقتطـــف مـــن أ ـــل البيـــان والنشـــر

13 C

STE SR PATATAS

 SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في ب)

23/21/2222)قد تم تأسيس شركة)

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):)

Sr Patatas(:(التسمية

الصفة القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية.

5قائق) انتاج  (: اال تماعي) الهدف 

البطاطس الطاز ة.

بيع و شراء)البطاطس.

توزيع البطاطس الطاز ة.

استيراد و تصدير البضائع.

تلفيف بتفريغ الهواء.

انتاج 5قائق البطاطس املجمدة.

التجميد.

د5هم) (122.222 (: املال) 5أ2 

مقسمة إلى)1222حصة من فئة)122 

د5هم.

 1222 غالب) ياسين  (: الشركاء)

حصة.

املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ))التسجيل.

واد) شا5ع  (: اال تماعي) املقر 

تانسيفت زنقة 5قم)2)تطوان.

التسيير):)ياسين غالب.

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)

لتطــوان بتا5يــخ):)29/21/2222.

وتقييــد) (522 (: 5قــــم) تحــت 

بتا5يــخ:) التجــا5ي  بالسجــل  الشركـة 

32/21/2222)تحــت 5قــم):)26421.  
مقتطف للنشر واالشها5)

14 C

STE FIKAMED SARL 

MOHAMMED KACHI

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

TEL/FAX(:(039.71.37.84(-(0661.07.35.74

TETOUAN

AGENCE HAY AHRIK
SARL AU

5أسمالها : 62.222 د5هم 
العنوان : حي أحريق شا5ع املنزه

5قم 25 مرتيل
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

 26355
عقد التأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتطوان) (28/21/2222 بتا5يخ)
بالخصائص) تتميز  ( شركة) تأسست 

التالية):
تسميتـها) أو  الشركة  عنوان 

 AGENCE HAY AHRIK SARL AU
الشركة) (: الشركة) أغراض 

تأسست لألغراض التالية):
متعددة الخدمات.

وهكذا  ميع العمليات الصناعية)
والغير) والعقا5ية  واملالية  والتجا5ية 
أو) مباشر  بشكل  املرتبطة  العقا5ية 
أو) إليها  املشا5  باألغراض  غير مباشر 

أغراض مشابهة أو مماثلة.)
املقر اال تماعي):)حي أحريق شا5ع)

املنزه 5قم)25)مرتيل.
سنة ابتدءا من تا5يخ) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجا5ي.
 62.222 في) محدد  (: املال) 5أ2 
622)حصة ا تماعية) ويمثل) د5هم،)
مفوتة للحصة  د5هم  (122  بقيمة)

كما يلي):
حصة) (622 برو) 5شدي  السيد 

ا تماعية.
الشركاء):)

بشا5ع) املقيم  برو  5شدي  السيد 
حي أحريق شا5ع الصقر))زنقة)5)5قم)

6)مرتيل.
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)
املقيم بشا5ع حي) السيد 5شدي برو،)
 6 5قم) (5 زنقة) ( أحريق شا5ع الصقر)

مرتيل،)بصفة دائمة.
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يبدأ األول من) ( (: العام املحاسبي)

شهر يناير وينتهي في الواحد والثالثين)

من شهر ديسمبر.)

االحتياط) لتكوين  (% (5 (: األ5باح)

القانوني والباقي موزع بين الشركاء.

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)

لتطــوان بتا5يــخ)23/21/2222.)تحــت)

5قــــم):)2141)وتقييــد الشركـة بالسجــل)

التجــا5ي تحــت 5قــم):)26355.  
STE FIKAMED SARL

15 C

DESERT WEEK
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمشا5ك واحد
بتا5يخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين) وضع  تم  (18-02-2020

الشركة ذات املميزات التالية):

  DESERT WEEK(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشا5ك واحد.

املوضوع):)يتعلق نشاط الشركة):

النقل السياحي.

العمليات) عامة مختلف  وبصفة 

املنقولة) العقا5ية،) املالية،) التجا5ية،)

و غير املنقولة التي من شانها توسيع)

نشاط الشركة.

املقر الرئي�سي):)شا5ع محمد فاضل)

(- الطابق السفلي) (88 السماللي 5قم)

الداخلة.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة) (1222 إلى) مقسمة  د5هم 

بالكامل) يملكها  د5هم  (122 فئة) من 

السيد:)محمد بن سر ان.

السيد:) من طرف  تسير  (: اإلدا5ة)

محمد بن سر ان ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتا5يخ)19-02-2020  بوادي الذه0،)

في) واملسجل  (178-2020 5قم) تحت 

السجل التجا5ي تحت 5قم)15381.

16 C

 ECOLE WISSAM
ATTAMAYOUZE PRIVEE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتا5يخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين) وضع  تم  (14-02-2020

الشركة ذات املميزات التالية):
 ECOLE WISSAM (: التسمية)

ATTAMAYOUZE PRIVEE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع):)يتعلق نشاط الشركة):
التعليم األولي،)5وض و حضانة.)

العمليات) عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة) العقا5ية  املالية،) التجا5ية،)
وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.
حي الرحمة زنقة) (: الرئي�سي) املقر 

14)5قم)21))-)الداخلـة.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 

فئة)122)د5هم يملكها بالكامل:
السيد بشير يا5ة)822)حصة.

 222 يا5ة) العبد  محمد  السيد 
حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدا5ة)
محمد العبد يا5ة ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتا5يخ)18-02-2020  بوادي الذه0،)
و املسجل في) (173-2020 تحت 5قم)

السجل التجا5ي تحت 5قم15373.
17 C

 MOROCCAN BEST
PRODUCT TRADING

 S.A.R.L
AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : HAY(ESSALAM

RUE(N°46 N°1784
DAKHLA - RC(N°9023

االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 
بمقر) املنعقد  (28-01-2020 بتا5يخ)
املحدودة املسؤولية  ذات  الشركة 

 MOROCCAN BEST املسماة)

    PRODUCT TRADING S.A.R.L

قر5 الشركاء)ووافقوا على ما يلي):

522)حصة يملكها السيد) تفويت)

السيد) لفائدة  ادويني  العالي  عبد 

احمد الهزام.

للشركة،) القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بمساهم واحد.

استقالة السيد عبد العالي ادويني)

من منصبه كمسير للشركة.)

تعيين السيد احمد الهزام كمسير)

للشركة ملدة غير محددة.

تعـديالت قانونيــة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالداخلة،)بتا5يخ)2020-02-18)تحت)
5قم):)174-2020.

18 C

DAKHLA CLUB EQUESTRE
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتا5يخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين) وضع  تم  (11-02-2020

الشركة ذات املميزات التالية):

 DAKHLA CLUB (: التسمية)

EQUESTRE(-(S.A.R.L

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع:)يتعلق نشاط الشركة):

تعليم 5كوب الخيل.

العمليات) عامة مختلف  وبصفة 

املنقولة) العقا5ية،) املالية،) التجا5ية،)

وغير املنقولة التي من شانها توسيع)

نشاط الشركة.
زنقة) شا5ع الوالء) (: املقر الرئي�سي)

لكويرة 5قم)21)-)الداخلة.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) د5هم مقسمة 

فئة)122)د5هم مقسمة كالتالي):

 Mr. KHTOUR MOHAMED
GHALI(:(500(Parts

 Mme. BOUVET CAROLINE
MARION(:(500(Parts

السيد طرف  من  تسير  (: اإلدا5ة)
   KHTOUR  MOHAMED GHALI

ملدة غيـر محـددة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتا5يخ)20-02-2020  بوادي الذه0،)
في) واملسجل  (181-2020 5قم) تحت 

السجل التجا5ي 5قم)15387.
19 C

STE OMAF AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمشا5ك واحد
تأسيس

بتا5يخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين) وضع  تم  (18-02-2020

الشركة ذات املميزات التالية):
. STE OMAF AGRI(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بمشا5ك واحد.

املوضوع)):)يتعلق نشاط الشركة):
تربية وشراء،)تسمين املاشية.

تربية األبقا5 وإنتاج األلبان.
العمليات) عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة) العقا5ية،) املالية،) التجا5ية،)
و غير املنقولة التي من شانها توسيع)

نشاط الشركة.
5قم) السالم  حي  (: الرئي�سي) املقر 

5458)-)الداخلة.
الرأسمال):)حدد في مبلغ))122.222 
د5هم مقسمة إلى ألف حصة من فئة)
السيد:) بالكامل  يملكها  122د5هم 

عمر فتحي.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدا5ة)

عمر فتحي ملدة غير محددة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتا5يخ)19-02-2020  بوادي الذه0،)
في) واملسجل  (177-2020 5قم) تحت 

السجل التجا5ي تحت 5قم)15379.
20 C
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فيديكونسيخو
)شركة ذات مسؤولية محدودة)

بشا5ع عالل الفا�سي اقامة يسمينة
)بلوك ب 5قم)3)الوالية تطوان

5قم التقييد في السجل التجا5ي):)22751

شركة فواجف
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
الرأسمال اال تماعي : 122.222  

د5هم
شا5ع الحسن الثاني وادي لو تطوان

تأسيس
موثق) عقد  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعداد) تم  (13/21/2222 في) مؤ5خ 
ذات) للشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية):

ذات) الشركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

شركة فوا ف) (: تسمية الشركة)
.FAWAJIF S.A.R.L

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وتوزيع)
الفواكه الجافة.))))))))))))))

شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الحسن التاني وادي لو تطوان.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 122.222 (: مبلغ 5أسمال الشركة)
د5هم مئة ألف د5هم.

1222)حصة) (: الحصص النقدية)
ا تماعية بقيمة)122)د5هم للحصة.
الشخصية) الشركاء) أسماء)

والعائلية وعناوينهم):
الساكن) بيا�سي  حكيم  السيد 
بشا5ع الحسن الثاني وادي لو تطوان.

توزيع األنصبة على الشركاء.
 1222 (: بيا�سي) حكيم  السيد  (

حصة ا تماعية.
الشخ�سي) الشركة  مسيري  اسم 

والعائلي وعنوانهم.)
املغربي) بيا�سي،) حكيم  السيد 
الحسن) بشا5ع  الساكن  الجنسية 

الثاني وادي لو تطوان.
لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)
لتطــوان بتا5يــخ)28/21/2222))))))تحــت)
5قــــم)2159)وتقييــد الشركـة بالسجــل)

التجــا5ي تحــت 5قــم)26373.
21 C

STE ISMAIL ELAZZOUZI
SARL AU

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 
بشريـــــك واحـــــد

5أسمالهـــــا : 32.222 د5هـــــم
مقـرها اال تماعـي: شـــــا5ع اإلمــــــــام 

مالــــــــك 5قــــــــم 94 - املضيـــــــق
عقــــــــــد التأ سيــــــــــس

عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 
بتطـــوان،) (22/21/2222 في) املـــؤ5خ 
األساســـي) القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 
املحـــدودة) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 
بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات التاليـــة):

 STE ISMAIL (: تسميــــة الشركــــــــة)
.ELAZZOUZI

الشركـــة) (: الشركـــــة) أغـــــراض 
تأسســـت لألغـــراض التاليـــة):)))))))))))))))))))))))))))

أشغـــــال مختلفـــــة لألملنيـــــوم.
االستيــــــــــراد والتصديــــــــــــر.

وبشكــل عــام العمليــات التجا5يـة)
األغــراض) بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــو5ة).
اإلمــــــــام) شـــــا5ع  (: اال تماعي) املقر 

مالــــــــك 5قــــــــم)94)-)املضيـــــــق.
الرأسمــــــــــــال):))لقـــد تحـــدد 5أسمـــال)
 32.222 ( قـــد5ه) مبلـــغ  فــــي  الشركـــة 
حصـــة مـــن) (322 إلـــى) ( د5هـــم مقســـم)
د5هـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة) (122 فئـــة)

كمـــا يلـــي):))
العـــــزوزي) اسماعيـــــل  السيـــــــد 
 1 322)حصـة مرقمــة مــن) يصـل إلــى)

إلــى)322 .     
حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي) (: املـــدة)
99)سنـــة ابتـــــداء)مـــــن تا5يــــخ التسجيـل)

بالسجـل))التجـا5ي.)
لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة) (: التسيير)
السيــــد) إلـــى  الشركــــة  تسييــــر 
واحـــد) كمسيــــــر  العـــــزوزي  اسماعيـــــل 

ملــــدة غيـــــــر محـــــــددة.))))))))
تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة)
االبتدائيـــة) باملحكمـــة  الضبـــط 
بتطـــوان بتا5يـــخ)21/21/2222)تحــــت)
وتقييـــد الشركـــة بالسجـــل) (117 5قـــــم)
التجـــا5ي بتا5يـــخ)22/21/2222)تحـــت)

5قم)26327. 
مقتطـــف مـــن أ ـــل البيـــان والنشـــر

22 C

STE TOP HOUSE FJ
شركـــــــــــــــة ذات املسؤوليــــــــــــــة 

املحـــــــــــــدودة 
5أسمالهـــــا : 82.222 د5هـــــم

مقـرها اال تماعـي : شــــــا5ع الريحــــــــــان 
5قــــــــــم 33 -   تطــــــــــوان
عقــــــــــد التأ سيــــــــــس

عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 
بتطـــوان,) (29/21/2222 في) املـــؤ5خ 
األساســـي) القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 
املحـــدودة) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

باملواصفـــات التاليـــة):
 STE TOP ( ( ( (: تسميــــة الشركــــــــة)

.HOUSE FJ
الشركـــة) (: الشركـــــة) أغـــــراض 
تأسســـت لألغـــراض التاليـــة):)))))))))))))))))))))))))))

وكالــــــــــة عقا5يــــــــــة.
وبشكــل عــام العمليــات التجا5يـة)
األغــراض) بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــو5ة.
يوســف) شــا5ع  (: اال تماعي) املقر 
ابــن تاشفيــن،)عمــا5ة اللبــادي الطابــق)

3)شقــة 5قـــم)6)-))تطـــــوان.
الرأسمــــــــــــال):))لقـــد تحـــدد 5أسمـــال)
 82.222 ( قـــد5ه) مبلـــغ  فــــي  الشركـــة 
حصـــة مـــن) (822 إلـــى) ( د5هـــم مقســـم)
د5هـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة) (122 فئـــة)

كمـــا يلـــي):))
السيــــدة فــــــــــدوى  ـــــودا5 تصـــل إلــى)

422)حصـة مرقمــة مــــن)1)إلــــى)422.
تصـــل) محــراش  ( اآلنســــة  ليلـــــــــة)
إلــى)422)حصـة مرقمــة مــــن)421)إلــــى)

     .822
حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي) (: املـــدة)
99)سنـــة ابتـــــداء)مـــــن تا5يــــخ التسجيـل)

بالسجـل))التجـا5ي.)
لقــــد أسنــدت صالحيــة) (: التسيير)
تسييــــر الشركـــة إلـــى السيـــدة فــــــدوى)
محــراش) اآلنســـة  ليلـــــة   ـــودا5)و))

كمسيـــريـــن ملــــدة غيـــــــر محـــــــددة.))))))))
تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة)
االبتدائيـــة) باملحكمـــة  الضبـــط 
بتطـــوان بتا5يـــخ)21/21/2222)تحــــت)
5قــــم)2118)وتقييـــد الشركــة بالسجــل)
التجــا5ي بتا5يــخ)22/21/2222)تحـــت)

5قم))26329. 
مقتطـــف مـــن أ ـــل البيـــان والنشـــر

23 C

شركة   طرو  نس مكاد
ش.م.م.ش.و

TRANS MEKAD SARL
الرأسمال : 122.222 د5هم.

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات شريك واحد

تأسيس
املؤ5خ) الخاص  العقد  بمقت�سى 
تم وضع القانون) (،14/21/2222 في)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املميزات) ذات  )ش.م.م.)،) ( املحدودة)

التالية):
شركة طرونس مكاد)) ( (: التسمية)

ش م م.))))
املوضوع):)

نقل البضائع لحساب الغير.
العمليات) عامة  ميع  بصفة 
العقا5ية أو الغير العقا5ية) التجا5ية،)
أوغير) مباشرة  ( املرتبطة) واملالية 
مباشرة بأحد األهداف السابقة والتي)

تساعد على تطوير الشركة.
املقر اال تماعي):)حومة تمودة 5قم)

75،)تطوان.)))
من تا5يخ) سنة ابتداء) (99 (: املـــــدة)

التأسيس النهائي.
 1 في) تبتدئ  (: السنة اال تماعية)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
 122.222 (: اال تماعي) الرأسمال 
وتوزيعها) كليا  تحريرها  تم  د5هما 

كاآلتي):
السيد  واد بوكر)):))))1222)حصة)

أي)122.222))د5هم.))
اإلدا5ة):

بوكر)) ) واد  السيد) تعيين  تم 
غير) وملدة  لشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة.
اإليـــداع) تـــم  (: القانوني) اإليداع 
الضبــط) كتابــة  لــدى  القانونـــي 
باملحكمــة االبتدائــية لتطــوان بتا5يــخ)
 2138 5قــــم) تحــت  (23/21/2222
التجــا5ي) بالسجــل  الشركـة  وتقييــد 

تحــت 5قــم)26349.
24 C
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 STE CREATIVEXPERTS
CONSULTING

شركـة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

5أسمالها : 122.222 د5هم
املقر اال تماعي : الشقة 5قم 6،  

الطابق الثاني، زاوية شا5ع الحسن 
الثاني وشا5ع باستو5، 5قم 142، 

الجديدة
5قم التقييد في السجل التجا5ي :

16279
في) مؤ5خ  عرفي  ( عقد) بمقت�سى 
بتا5يخ) ومسجل  (،2222 فبراير) (24
26))))فبراير)2222،)تم إعداد القانون)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية):
محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.
 STE (: الشركة) تسمية 
 C R E A T I V E X P E R T S

.CONSULTING
غـرض الشركة):)

التكوين،) هندسة  خدمات 
التدقيق،)واالستشا5ة.

ودعم) التدقيق  وإدا5ة  خدمات 
مجال الجودة.

عنوان املقر اال تماعي):
الثاني،) الطابق  ( (،6 5قم) الشقة 
وشا5ع) الثاني  الحسن  شا5ع  زاوية 

باستو5،)5قم)142،)الجديدة.
محدد) املبلغ  (: الشركة) 5أسمال 
 1222 د5هم مقسم إلى) (122.222 في)
 122.22 بقيمة) ا تماعية  حصة 
اسم) في  ( الواحدة) للحصة  د5هم 

الشريك الوحيد):)
 1222 (: ( مسفيوي) امين  السيد 

حصة ا تماعية.
السيد) الشركة  يدير  (: التسيير)
للبطاقة) الحامل  ( مسفيوي) أمين 
 I 189477 5قم) للتعريف  الوطنية 

ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتا5يخ)

11)فبراير)2222)تحت 5قم)24793.
خالصة وبيان

25 C

STE DRUZ’YA
SARL 

شركـة محدودة املسؤولية 

5أسمالها : 122.222 د5هم

املقر اال تماعي : 5، 5قم 7، عما5ة 

الطابق الثاني، الشقة 5قم 4، 

السعادة البرنو�سي، الدا5 البيضاء.

5قم التقييد في السجل التجا5ي :

455523

تأسيس شركـة
بتا5يخ عرفي  ( عقد)  بمقت�سى 
2222،)تم إعداد القانون)  21))يناير)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية):

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية.

  STE DRUZ’YA (: تسمية الشركة)

.SARL

غـرض الشركة):)

واالشغال) البناء) ألشغال  مقولة 

العمومية.

عنوان املقر اال تماعي):)5،)5قم)7،)

(،4 عما5ة الطابق الثاني،)الشقة 5قم)

السعادة البرنو�سي،)الدا5 البيضاء.

محدد) املبلغ  (: الشركة) 5أسمال 

 1222 د5هم مقسم إلى) (122.222 في)

 122.22 بقيمة) ا تماعية  حصة 

الواحدة موزعة على) للحصة  د5هم 

الشريكين كالتالي):)

 522 (: فتوي) املصطفى  السيد 

حصة ا تماعية.

السيد عثمان امزيل):)522)حصة)

ا تماعية.

بصفة) الشركة  يدير  (: التسيير)
فتوي) املصطفى  السيد  مشتركة 

غير) ملدة  امزيل  عثمان  والسيد 

محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  القانوني 

 2222 فبراير) (25 بتا5يخ) البيضاء)

تحت 5قم)729492.
خالصة وبيان

26 C

STE KAMELEON DECO

شركـة محدودة املسؤولية  

5أسمالها : 122.222  د5هم

املقر اال تماعي : 5قم 14،  املنطقة 

الصناعية، الجديدة

5قم التقييد في السجل التجا5ي :

16287

تأسيس شركـة
في) مؤ5خ  عرفي  ( عقد) بمقت�سى 

بتا5يخ ومسجل  (،2222 يناير) (31 

12)))فبراير)2222،)تم إعداد القانون)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية):

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية.

 STE (: الشركة) تسمية 

.KAMELEON DECO

غـرض الشركة):)

وكالة لإلشها5 واشغال الديكو5.

(،14 :)5قم) عنوان املقر اال تماعي)

املنطقة الصناعية،)الجديدة.

محدد) املبلغ  (: الشركة) 5أسمال 

 1222 د5هم مقسم إلى) (122.222 في)

 122.22 بقيمة) ا تماعية  حصة 

اسمي) في  الواحدة  للحصة  د5هم 

الشريكين):)

 322 (: ( خويا) ايت  خليل  السيد 

حصة ا تماعية.

 K A M E L E O N : كة شر

((:((CORPORATE

722)حصة ا تماعية.

السيد) الشركة  يدير  (: التسيير)

للبطاقة) الحامل  ( خويا) ايت  خليل 

 M432284 5قم) للتعريف  الوطنية 

ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتا5يخ)

13)فبراير)2222)تحت 5قم)24822.
خالصة وبيان

27 C

))املركز الجهوي لالستثما5
 هة بني مالل)-خنيفرة

 STE CENTRE LEXICOM 
INTERNATIONAL PRIVE

 CLI 
 SARL

100.000 DHS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إعالن عن تأسيس
بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (28/21/2222
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
 STE CENTRE ( (: التسمية)
 LEXICOM INTERNATIONAL

.PRIVE(-((CLI
غرض الشركة):)د5و2 التقوية.

 16 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)
زنقة شعي0 الدكالي الطابقين الثاني)

والثالت،)خريبكة.
مدة الشركة):)99)سنة.

 122.222 (: مبلغ 5أسمال الشركة)
د5هم.

إلى)) مقسمة  (: النقدية) الحصص 
د5هم) (122 فئة) من  حصة  ( (1222

للحصة موزعة على):))
 52.222 (: الجمجومي) ( أشرف)

د5هما.)
أسماء)ملقريش):)52.222)د5هما.

الحصص العينية):)
الشخصية) الشركاء) اسماء)

والعائلية وعناوينهم):
التقدم) حي  الجمجومي  ( أشرف)

زنقة البا5ودي الرقم)32)اليوسفية.
 21 الزنقة) (44 ملقريش) أسماء)

املصلى القديمة وادي زم.)
توزيع االنصبة على الشركاء):)

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)
)والسيدة) )الجمجومي) للسيد أشرف)
ومساهمين) مسيرين  ملقريش  أسماء)

ملدة غير محدودة.
13)فبراير) تم االيداع القانوني ب)

2222)تحت 5قم)6229.
28 C
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))املركز الجهوي لالستثما5

 هة بني مالل)-خنيفرة

 STE OULAD ABDOUN

IMPORT EXPORT

SARL AU

100.000 DHS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

إعالن عن تأسيس
بتا5يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2222 أكتوبر) (2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 STE OULAD ( (: التسمية)

  .ABDOUN IMPORT EXPORT

استراد وتصدير) (: غرض الشركة)

املعدات) بيع  (- املنزلية) األ هزة 

الفالحية.

عنوان املقر اال تماعي):)5قم)681 

حي االمل ايراك،)خريبكة.

مدة الشركة):)99)سنة.

 122.222 (: مبلغ 5أسمال الشركة)

د5هم.

مقسمة) (: النقدية) الحصص 

د5هم) (122 )حصة من فئة) إلى1222)

للحصة موزعة على):))

حراي�سي اد5يس:)122.222)د5هما.)

الحصص العينية):)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

والعائلية وعناوينهم):

حراي�سي اد5يس الساكن 5قم 5قم)

681)حي االمل ايراك،)خريبكة.

توزيع االنصبة على الشركاء):)

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

مساهم)) اد5يس  حراي�سي  للسيد 

ومسير ملدة غير محدودة.

فبراير) (13 ( تم االيداع القانوني ب)

2222))تحت 5قم)627.

29 C

STE CHEM’S DAKHLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمشا5ك واحد
تأسيس

بتا5يخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين) وضع  تم  (16-01-2020

الشركة ذات املميزات التالية):
.STE CHEM’S DAKHLA(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشا5ك واحد.
املوضوع)):)يتعلق نشاط الشركة):

واستغالل) الفالحي  االنتاج 
األ5ا�سي الفالحية.

العمليات) عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة) العقا5ية  املالية،) التجا5ية،)
وغير املنقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.))
شا5ع العركوب) ( (: ( املقر الرئي�سي)

5قم))21))-)7724)الداخلة.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
د5هم مقسمة إلى ألف حصة من فئة)
السيد) بالكامل  يملكها  د5هم  (122

يوسف دينيا.
السيد:) من طرف  تسير  (: اإلدا5ة)

يوسف دينيا ملدة غير محددة.
بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتا5يخ)28-01-2020  بوادي الذه0،)
واملسجل في) ( (108-2020 تحت 5قم)

السجل التجا5ي تحت 5قم)15269.
30 C

STE KOYVECTURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمشا5ك واحد
تأسيس

بتا5يخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين) وضع  تم  (12-02-2020

الشركة ذات املميزات التالية):
.STE KOYVECTURA(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بمشا5ك واحد.

املوضوع):))))يتعلق نشاط الشركة):
نقل البضائع لحساب الغير.

العمليات) عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة) العقا5ية  املالية،) التجا5ية،)
وغير املنقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.))
الصناعي) الحي  (: الرئي�سي) املقر 

بقعة 5قم)45)-)الداخلـة.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
د5هم مقسمة إلى ألف حصة من فئة)
السيد) بالكامل  يملكها  د5هم  (212

محمد الحسن ينجا.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدا5ة)
محمد الحسن ينجا ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتا5يخ)21-02-2020  بوادي الذه0،)
تحت 5قم))))2020-191)واملسجل في)

السجل التجا5ي تحت 5قم)15397.
31 C

STE EL AARGOUB CAMP
S.A.R.L  AU

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : HAY(EL

 MASSIRA 01 IMM(BEKKAR 1ER
ETAGE APPT N°22

DAKHLA- RC 11599-
االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 
بمقر) املنعقد  (11-02-2020 بتا5يخ)
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 
 EL AARGOUB CAMP املسماة)
S.A.R.L AU))))قر5 الشركاء))ووافقوا)

على ما يلي):
يملكها) حصة  (1.222 تفويت)
لفائدة) بكا5  احمد  سيدي  السيد 

.DAK EVASION S.A.R.L(شركة
استقالة السيد سيدي احمد بكا5)

من منصبه كمسير للشركة.)
تعيين السيد محمد غالي اخطو5)
 BOUVET CAROLINE والسيدة)
ملدة) للشركة  كمسيرين  (MARION

غير محددة.
تعـديالت قانونيــة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالداخلة،)بتا5يخ)2020-02-24)تحت)

5قم)197-2020.
32 C

STE CINTRAV
  SARL

100.000 DHS

  129  تجزئة االمل  الطابق 3   بني 

مالل 

بتا5يخ) ( الشركاء) قرا5  بمقت�سى 

13/12/2219)،)تم ما يلي)):)))

)تغيير مقر الشركة.)))

إلى)))129))تجزئة االمل))الطابق)3    

بني مالل.

تم اإليداع القانوني باملحكمة) ( ( (

االبتدائية))))بني مالل)))تحت))5قم))93   

بتا5يخ)26/22/2222.

33 C

 EASY CONVOY
شركة ذات مسؤولية محدودة  

بشريك واحد 

مؤ5خ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 EASY(:بأسفي))قد تم))تأسيس شركة

مسؤولية) ذات  شركة  (CONVOY

بشريك واحد والتي تحمل) ( محدودة)

الخصائص التالية):)

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

الهدف اال تماعي):

نقل العمال))اشغال مختلفة)؛)

تنظيم التضاهرات.

د5هم)) (122.222 (: املال) 5أ2 

مقسمة إلى)1222)حصة بقيمة)122 

د5هم للحصة ا لواحدة املودعة من)

طرف السيد عبد هللا زكرياء)افون.)

التسيير):)السيد السيد محمد بن)

فايدة.

مدة:))99سنة.

السنة املالية):)تبتدئ من)21)يناير)

إلى غاية)31)د نبر من كل سنة.)

املقر اال تماعي):)اف)1)زنقة مليلية))

املدينة الجديدة اسفي.

))القيد بالسجل التجا5ي تم بتا5يخ)

3)فبراير)2222))تحت الرقم)12171.
مقتطف للنشر واإلشها5

34 C



2333 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

املركز الجهوي لالستثما5

 هة بني مالل)-خنيفرة

ARBICON

SARL AU 

12222DH

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد«

بتا5يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

.ARBICON((:(التسمية

بستنة) (- تنظيف) غرض الشركة:)

-)لحام.

عنوان املقر اال تماعي:)5قم)1153 

حي سباتة حطان،)خريبكة.

مدة الشركة:)99)سنة.

 12222 (: الشركة) 5أسمال  مبلغ 

د5هم.

مقسمة) (: النقدية) الحصص 

د5هم) (122 حصة من فئة) (122 إلى)

للحصة موزعة على):))

5شيد عاصر:12222)د5هما.)

الحصص العينية:)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

والعائلية وعناوينهم:

5شيد عاصر الساكن دوا5 السكان)

املفاسيس،)خريبكة.

توزيع االنصبة على الشركاء:)

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)

للسيد:)5شيد عاصر مساهم))و مسير)

ملدة غير محدودة.

18)فبراير) تم االيداع القانوني ب)

2222)تحت 5قم)6227.

35 C

املركز الجهوي لالستثما5

 هة بني مالل)-خنيفرة

JOBZILLA 
 SARL

12.222DH

اعالن عن تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بتا5يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة.

.JOBZILLA SARL((:التسمية

)مكت0 معلومات) غرض الشركة:)

متنوعة.

 26 5قم) اال تماعي:) املقر  عنوان 

مكر5 بلوك د زنقة)21)غشت الطابق)

السفلي خريبكة.

مدة الشركة:)99)سنة.

 12.222 (: الشركة) 5أسمال  مبلغ 

د5هم

مقسمة) النقدية:) الحصص 

122)د5هم) 122))حصة من فئة) ( إلى)

للحصة موزعة على):))

(:7522 كراكي) الرحمان  عبد 

د5هما.)

عبد املهيمن صالح:)2522د5هما.

الحصص العينية:)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

والعائلية وعناوينهم:

عبد الرحمان كراكي حي االندلس)
زنقة السخاء)24)5قم)26)و دة)؛

عبد املهيمن صالح)589)بلوك)23 

حي الرياض خريبكة.

توزيع االنصبة على الشركاء:)

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)

كراكي) الرحمان  عبد  للسيد:)

والسيد عبد املهيمن صالح مسيرين)

ومساهمين ملدة غير محدودة.

18)فبراير) تم االيداع القانوني ب)

2222)تحت 5قم)6229.

36 C

)))املركز الجهوي لالستثما5

 هة بني مالل)-خنيفرة

 VON GOETHE CENTER 

PRIVE
 SARL

122.222DH

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

بمقت�سى عقد عرفي بتا5يخ)2)يناير)

األسا�سي) القانون  إعداد  تم  (2222

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

باملميزات التالية:)

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة.)

 VON GOETHE التسمية:)

.CENTER PRIVE SARL

مركز دعم اللغة) ( غرض الشركة:)

-)الوساطة اإلدا5ية)-)إدا5ة االعمال.

 25 5قم) اال تماعي:) املقر  عنوان 

إقامة مبروكة زنقة مراكش،)خريبكة)

مدة الشركة:)99)سنة.

 122.222 مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم.

إلى)) مقسمة  النقدية:) الحصص 

د5هم) (122 فئة) من  حصة  ( (1222

للحصة موزعة على):))

اسامة السايح)52222:)د5هما.)

عثمان 5كوب:)52222د5هما.

الحصص العينية:)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

والعائلية وعناوينهم:

انز5ان) بئر  شا5ع  السايح  أسامة 

إقامة))5يم)12)الشقة)18)برشيد)؛

 1 زنقة) 5قم47) 5كوب  عثمان 

القريعة وادي زم.

توزيع االنصبة على الشركاء:)

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)

للسيد:)أسامة السايح مسير ومساهم)

ملدة) مساهم  5كوب  عثمان  والسيد 

غير محدودة.

18)فبراير) تم االيداع القانوني ب)

2222)تحت 5قم)6223.

37 C

CREAN INVESTISSEMENT
 SARL AU

العنوان : اقامة عثمانية الحي 

االدا5ي الطابق 3 بني مالل 
5قم السجل التجا5ي-9941-

بتا5يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة)) تم إنشاء) (2219 ديسمبر) (23

ذات املسؤولية املحدودة ذات الشريك)

الوحيد تحمل الخصائص التالية):

 CREAN (: التسمية)

.INVESTISSEMENT SARL AU

الحي) عثمانية  اقامة  (: عنوان)

االدا5ي الطابق)3)بني مالل.)

املتعددة) االشغال  (: الغــرض)

والبناء)/االستيراد و التصدير.
د5هم) (122222 (: املــال) 5أ2 

حصة ا تماعية) (1222 مقسمة إلى)

قيمتها)122)د5هم.

القاطنة) هناء) شهبون  (: السيدة)

بني) (17 الرقم) (22 بلوك) االمل  بحي 

مالل يمتلك)1222))حصة

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)شهبون هناء)القاطنة بحي)

االمل بلوك)22)الرقم)17))بني مالل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 167 االبتدائية بني مالل تحت 5قم)

تا5يخ)21)فبراير)2222.

38 C

 SOCIETE MIA TOPO

 BUREAU D’ETUDES

 ET DE TRAVAUX

TOPOGRAPHIQUE
 SARL AU

العنوان : فضاء  بالدي الرقم 52 

 شا5ع عالل بن عبد هللا الفقيه 

بن صالح
5قم السجل التجا5ي 4351

بتا5يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

14)يناير)2222)تم إنشاء)شركة))ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل))الخصائص التالية):



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   233(

 SOCIETE MIA TOPO(:التسمية

 BUREAU D’ETUDES ET DE

 TRAVAUX( TOPOGRAPHIQUE

.SARL AU

 52 بالدي الرقم) ( فضاء) (: عنوان)

شا5ع عالل بن عبد هللا الفقيه بن)

صالح.

الغــرض):)مهند2)))طوبوغرافي).

5أ2 املــال):)122222)د5هم مقسم)

قيمتها)))))) ا تماعية  حصة  (1222 إلى)

122)د5هم.

فرصاوي محمد القاطن) (: السيد)

ببطانة شا5ع الساقية الحمراء)عما5ة)

2)شقة)1)سال يمتلك)1222)حصة.

السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة:)99)سنة.

فرصاوي محمد القاطن) (: املسير)

الحمراء) الساقية  شا5ع   ببطانة 

عما5ة)2)شقة)1)سال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) ( صالح) بن  الفقيه  االبتدائية 

5قم)73)تا5يخ)6)فبراير)2222.

39 C

 INGENIERIE EN

 GEOMATIQUE APPLIQUEE

AU MAROC
        SARL

 العنوان : بلوك 14 الرقم 12 

الشقة 3 5ياض السالم بني مالل  

5قم السجل التجا5ي -9899-

بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة)) إنشاء) تم  (2222 يناير) (13

تحمل) ( املحدودة) املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 INGENIERIE EN (: التسمية)

 GEOMATIQUE( APPLIQUEE( AU

.MAROC SARL

 12 الرقم) (14 بلوك) (:  عنوان)

الشقة)3)5ياض السالم بني مالل.))

الد5اسات،) مكت0  (: الغــرض)

البحث والتحقيقات.)

5أ2 املــال):))12222)د5هم مقسمة)
قيمتها)))))) ا تماعية  حصة  (122 إلى)

122)د5هم.
القاطن) وعما5ي  محمد  (: السيد)
 37 بظهر ملحلة تجزئة الفتح زنقة ب)

5قم)27)و دة يمتلك)52))حصة.
الدين) نصر  شاوش  السيد:)
القاطن بشا5ع الدا5 البيضاء)5قم)27 
الطابق)2)بني مالل يمتلك)52))حصة.

السنة املـالية:)السنة امليالدية.
مدة الشركة:)99)سنة.

املسير):)محمد وعما5ي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 133 االبتدائية بني مالل تحت 5قم)

تا5يخ)12)فبراير)2222.
40 C

 STE          ATLAS PONTS ET
CHAUSSES

SARL AU
  ب 4  5قم 12  ام ضهر     بني مالل 

بمقت�سى القرا5 االستثنائي للشركاء)
بتا5يخ)14)أكتوبر)2219)تم ما يلي):

  1252 تفويت) على  املصادقة 
لحسن) السيد  طرف  من  حصة 
حموني))ولحسن اوحديف الى السيد)))))
دهم) (122 بتمن) شخماني  احمد 

للحصة)))حيت اصبح شريكا وحيدا.
واحمد) حمونو  لحسن  تعيين 

الشخماني)))مسيرا ن)))للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بني مالل تحت))عدد)))827  

بتا5يخ)13)نوفمبر)2219.
41 C

SOCIETE SONIHAL
 SARL

العنوان : دوا5 أوالد سيمو5 أوالد 
يعيش بني مالل

5قم السجل التجا5ي -9927-
بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة)) إنشاء) تم  (2222 يناير) (27
تحمل)) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 SOCIETE SONIHAL التسمية:)
.SARL

أوالد) أوالد سيمو5  دوا5  (: عنوان)
يعيش بني مالل.)

الغــرض):)اعمال متعددة او البناء)/)
صيانة الحدائق والشوا5ع.

5أ2 املــال):)522222)د5هم مقسم)
قيمتها)))))) ا تماعية  حصة  (1222 إلى)

522)د5هم.
القاطن) هللا  لطف  نزا5  (: السيد)
مالل) بني  (8 5قم) العرصة  بتجزئة 

يمتلك)522))حصة)؛
هللا) لطف  العزيز  عبد  (: السيد)
 28 الرقم) العرصة  بتجزئة  القاطن 

بني مالل))يمتلك)522))حصة.
السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة:)99)سنة.
املسير):)نزا5 لطف هللا وعبد العزيز)

لطف هللا.)))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 155 االبتدائية بني مالل تحت 5قم)

تا5يخ)18)فبراير)2222.
42 C

STE ZADAMEX ROBIO
SARL AU

بمقت�سى))عقد))عرفي))مؤ5خ في ب)
23)يناير)2222))قد تم تأسيس شركة)
شريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص) تحمل  والتي  الوحيد 

التالية):)
التسمية):)ب زد مكس 5وبيو.

الصفة القانونية):)ش م م.)
الهدف))اال تماعي):

استيراد وتصدير االحذية)؛
)واملالبس الجاهزة.

د5هم)) (1.22.222 (: املال) 5أ2 
فئة) من  122.حصة  إلى) مقسمة 

1222)د5هم.
الشركاء:)

احمد املرابط)122حصة.
املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)د نبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ))التسجيل.

املقر اال تماعي):)بحي بو داد 5قم))
1135كويلما)-)تطوان.

الحامل) ( احمد املرابط) التسيير:) (
5قم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 . R342253
لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)
      .2222 فبراير) (12 بتا5يــخ) لتطــوان 
وتقييــد الشركـة) (2245 (: تحــت 5قــــم)
بالسجــل التجــا5ي تحــت 5قــم:)26455  

مقتطف للنشر واالشها5

43 C

VANISTRA IMMO
شركة محدودة املسؤولية
برأسمال 122.222 د5هم

مقرها اال تماعي : والية سنتر مركز 
بداكو يك طابق 2 5قم 18 تطوان 2
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ادعت) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1
لالستثما5) الجهوي  باملركز  نسخة 
 2222 فبراير) (16 ( بتا5يخ) بتطوان 
لشركة) األسا�سي  النظام  وضع  تم 
شريك) ( ذات) املسؤولية  محدودة 

وحيد خصائصها كالتالي):
 VANISTRA IMMO (: التسمية)

.S.A.R.L
الغرض:)منعش عقا5ي.

املقر اال تماعي):)والية سنتر مركز)
بداكو يك طابق)2)5قم)18))تطوان.

املدة):)99)عام.
 122.222 5أ2 املال):)حدد بمبلغ)
حصة من) (1222 د5هم مقسم على)
قيمة)122)د5هم موزعة))كالتالي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ابن) حسام  للسيد  حصة  (422

بشير)؛
422)حصة للسيد نو5 الدين ابن)

بشير)؛
خديجة) للسيدة  حصة  (222

شرودة.
من) ( تبتدأ) (: ( اال تماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في متم د نبر.
التسـيير:)ستدا5 الشركة من طرف)
نو5 الدين ابن بشير وحسام ابن بشير)
واسعة) صالحيات  لهما  وسيكون 

للتعامل باسم الشركة.



2333 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

تـــم اإليـــداع القانونـــي لــدى كتابــة)

الضبــط باملحكمــة االبتدائــية لتطــوان)

تحــت 5قــــم:) (2222 فبراير) (12 ( بتا5يــخ)

بالسجــل) الشركـة  وتقييــد  (253

التجــا5ي تحــت 5قــم:)26465.
للخالصة واالستما5ة))

44 C

TRIS PEDRAS FISH
SARL AU

تريس بيد5ا2 فيش، ش.ذ.م.م.ش.و

محل 6 في حي املحيط، شا5ع عثمان 

بن عفان، مضيق

تطوان – املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتا5يخ) العرفي  للعقد  تبعا  (- (I

قوانين) وضع  تم  (،2222 فبراير) (1

الشركة ذات املميزات التالية):

1)-)التسمية:))تريس بيد5ا2 فيش)

،)ش.ذ.م.م.)ش.و.

شركة ذات) الشكل القانوني:) (- (2

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

3)-)املوضوع):)

األسماك) بالجملة  وبيع  شراء)

الطاز ة)؛

تنشيط  ميع) عامة  وبصفة 

التجا5ية،) الصناعية،) العمليات 

غير) أو  املنقولة  واملالية  العقا5ية،)

غير) أو  مباشرة  املرتبطة  املنقولة 

مباشرة كليا أو  زئيا باألهداف اآلنفة)

الذكر والتي من شأنها تسهيل وتطوير)

تنمية الشركة.

4)-)املقر اال تماعي:)محل6)في حي)

عفان،) بن  عثمان  شا5ع  املحيط،)

مضيق.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) ( (- (5

تا5يخ تأسيسها النهائي.

حدد) (: اال تماعي) الرأسمال  (- (6

مقسم إلى) د5هم،) (122.222 في مبلغ)

 122 فئة) من  مرقمة  حصة  (1222

للشركاء) تخصص  للواحدة  د5هم 

وسددت بأ معها.

7)-الشركاء):
 1222 نجمة:) بن  .عمر  السيد)

حصة ا تماعية.
.عمر) السيد) عين  التسيير:) (- (8
غير) ملدة  للشركة  كمسير  نجمة  بن 

محددة.
9)-)السنة اال تماعية:)تبتدئ من)

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.
12)-)األ5باح:)توزع األ5باح الصافية)
بعد) حس0 حصصهم  الشركاء) على 
لتكوين) املخصصة  املبالغ  خصم 

االحتياطات املنصوص عليها قانونا.
تـــم اإليـــداع القانونـــي لــدى كتابــة)
الضبــط باملحكمــة االبتدائــية لتطــوان)
2222.)تحــت 5قــــم:) 12)فبراير) بتا5يــخ:)
بالسجــل) الشركـة  وتقييــد  (2274

التجــا5ي تحــت 5قــم:)26485.
45 C

FIDUCIARE
LAAJEB ACCOUNTING SARL

 AV DES FAR RES JAWHARAT(,552
TETOUAN(N°(C,(TETOAN

TAWJIHCOM
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) (2222 فبراير) (4 بتا5يخ) تطوان 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية:)
.TAWJIHCOM(:التسمية

ذات) شركة  القانونية:) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الهدف اال تماعي):
التو يه والتسجيل في مؤسسات)

التعليم العالي)؛
وفي) املغرب  في  والخاصة  العامة 

الخا5ج)؛
الختبا5) والتحضير  التسجيل 

IELTS)وTOE FL)؛
 DELF ل) والتحضير   التسجيل 

وTCF)؛
 Testdaf لـ) والتحضير   التسجيل 

و)DSH)؛
دعم الجامعي واألكاديمي)؛

تنظيم تعليم اللغة في الخا5ج)؛
االستشا5ية) الفعاليات  تنظيم 

والتو يه الجامعي)؛

العمليات) عــام  ميع  وبشكل 
واملالية) والتجا5ية  الصناعية 
املرتبطة) العقا5ية  وغير  والعقا5ية 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألغراض)
أو) مشابهة  أغراض  أو  إليها  املشا5 

مماثلة.
5أ2 املال):)122.222)د5هم مقسمة)

إلى)1222)حصة من فئة)122)د5هم.
الشركاء):

اكرام شديد)522)حصة)؛
5دينة املجدوب)522)حصة.

املدة:)99)سنة.
إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 
31)د نبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
الرابع) الطابق  (: اال تماعي) املقر 
الكائن) باملركز التجا5ي)»والية سنتر«)

بشا5ع علي يعتة،)تطوان.
مغربية) شديد  اكرام  التسيير:) (
التعريف) لبطاقة  حامل  الجنسية 

.L513225((((الوطنية
لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)
لتطــوان بتا5يــخ:)6)فبراير)2222.)تحــت)
5قــــم:)2239)وتقييــد الشركـة بالسجــل)

التجــا5ي تحــت 5قــم:)26449.
46 C

JBEL RIF TRANS
SARL AU

 اعالن عن تأسيس الشركة ذات 
مسؤولية محدودة للشريك الوحيد

فيجيت ش.م.م
السجل التجا5ي:7261

 بل الريف طرانس .ش.م.م 
للشريك  الوحيد  

حي اغرا2 2 ب بوت مرتيل 
  5قم التقييد في السجل 

التجا5ي26421 
في) مؤ5خ  موثق  عقــد  بمقتضــــى 
القانون) اعداد  تم  (2222 يناير) (29
املحدودة) »للشركة  األساســــي)
الوحيد«) للشريك  املسؤولية 

باملميزات التالية):
محدودة) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية للشريك))الوحيد.)))))

)))))))))))))))))تسمية الشركة):) بل)
الريف طرانس.

:)نقل االشخاص) ( غرض الشركة)
لحساب الغير.

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
اغرا22)ب بوت مرتيل.

99)سنة ابتداء) )حددت في) املدة:)
من تا5يخ تأ سيســــها.

الف)) مائة  في  حدد  الرأسمال:)
مائة) ( د5هم مقسمة الى) ((122  222(
 1222 حصة مرقمة من فئة) ((122(
(: ( في يد السيد) ( د5هم للواحدة كلها)

محسن ا5فوي.
الحصص النقدية:)122)حصة.

غير) ملدة  الشركة  يسير  اإلدا5ة:)
محدودة السيد))محسن ا5فوي).))

من) تبتدأ  ( (: اال تماعية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في)31)د نبر.

الصافية) األ5باح  توزع  (: األ5باح)
حصصهم) حس0  املشا5كين  على 
بعد خصم املبالـغ املخصصة لتكوين)
االحتياطات املنصوص عليها قانونا).

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)
لتطــوان بتا5يــخ:)3)فبراير)2222.)تحــت)
5قــــم:)2211)وتقييــد الشركـة بالسجــل)
التجــا5ي بتا5يــخ:)4)فبراير)2222)تحــت)

5قــم:)26421.
47 C

FAN SAFAR TRANS
SARL

فيجيت ش.م.م .السجل 
التجا5ي:7261

فن السفر طرانس.ش.م.م
حي أغرا2 شا5ع فنيدق 5قم 49 

مرتيل
  5قم التقييد في السجل 

التجا5ي26419 
تأسيس الشركة ذات مسؤولية 

محدودة
في) مؤ5خ  موثق  عقــد  بمقتضــــى 
القانون) اعداد  تم  (،28/21/2222
املحدودة) »للشركة  األساســــي)

املسؤولية«)باملميزات التالية):
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محدودة) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية.

السفر) فن  (: الشركة) تسمية 
طرانس.

:)نقل االشخاص) ( غرض الشركة)
لحساب الغير.

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
أغرا2 شا5ع فنيدق 5قم)49)مرتيل.

99)سنة ابتداء) املدة):))حددت في)
من تا5يخ تأ سيســــها.

الف)) مائة  في  حدد  (: الرأسمال)
مائة) ( د5هم مقسمة الى) ((122.222(
 1.222 )122))حصة مرقمة من فئة)

د5هم للواحدة موزعة كتالي):)
الحصص النقدية:)122)حصة.

الهيدو5ي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) محمد  السيد 
72)حصة.

الحجي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) سعاد  السيدة 
32)حصة.

غير) ملدة  الشركة  يسير  (: اإلدا5ة)
محدودة السيد محمد الهيدو5ي.)))))

تبتدأ من) ( (: السنة اال تماعية) (-
فاتح يناير و تنتهي في)31)د نبر.

الصافية) األ5باح  توزع  (: -األ5باح)
على املشا5كين حس0 حصصهم بعد)
لتكوين) املخصصة  لـغ  املبا  خصم 
االحتياطات املنصوص عليها قانونا).

تـــم اإليـــداع القانونـــي لــدى كتابــة)
الضبــط باملحكمــة االبتدائــية لتطــوان)
5قــــم) تحــت  (.23/22/2222 (: بتا5يــخ)
بالسجــل) الشركـة  وتقييــد  (2212 (:
التجــا5ي بتا5يــخ:)24/22/2222)تحــت)

5قــم):)26419 .
48 C

CHOKOLATES MARKET
 SARL AU

5أسمالها 122.222 د5هم
مقرها اال تماعي : تجزئة موالي 
5شيد شا5ع نواكشوط 5قم 41 

الفنيدق 
عقد التأسيس 

بتا5يخ) مسجل  عقد  بمقت�سى  (
تأسست) ( بالفنيدق) ( (31/21/2222
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.

و تتميز بالخصائص التالية:)

 CHOKOLATES(«((:(اســـــــم الشركة

MARKET«)ش.ذ.م.م.

موالي) تجزئة  (: اال تماعي) املقر 

 41 5قم) نواكشوط  شا5ع  5شيد 

الفنيدق.

لألغراض) تأسست  الشركة  (-

التالية):)

توزيع املواد الغذائية.

االستراد و التصدير املواد الغذائية)

اصناف) وشراء) ميع  بيع 

الشكوالطة.

العمليات) عام  ميع  وبشكل 

واملالية) والتجا5ية  الصناعية 

بشكل) املرتبطة  والغير  والعقا5ية 

مباشر وغير مباشر باألغراض املشا5)

إليها أو أغراض مشابهة أو مماثلة).

سنة ابتداءا من تا5يخ) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجا5ي)

 122.222 ( :)محدد في) ( 5ا2 املال)

د5هم ويمثل)1222)حصة بقيمة)122 

د5هم للحصة مفوتة)

كما يلي):)

 1222 (: بكو5) مصطفى  السيد 

حصة).

يسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

محددة السيد مصطفى بكو5.

األول من) يبدأ  (: املحاسبي) العام 

شهر يناير وينتهي في الواحد والثالثين)

من شهر ديسمبر.

االحتياط) لتكوين  (5% (: األ5باح)

القانوني والباقي للشريك الوحيد.

تـــم اإليـــداع القانونـــي لــدى كتابــة)

الضبــط باملحكمــة االبتدائــية لتطــوان)

5قــــم) تحــت  (.25/22/2222 (: بتا5يــخ)

بالسجــل) الشركـة  وتقييــد  (2232 (:

التجــا5ي بتا5يخ)26/22/2222))تحــت)

5قــم):)26441

49 C

FIDUCIARE
LAAJEB ACCOUNTING SARL

 AV DES FAR RES JAWHARAT(,552
TETOUAN(N°(C,(TETOAN

BETA TRAVAUX DIVERS
B.T.D

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) (27/21/2222 بتا5يخ) تطوان 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):)
 BETA TRAVAUX (: التسمية)

.DIVERS B.T.D
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف اال تماعي)):

)اشغال البناء)املختلفة.
)النقل واللو ستيك.

كراء)االت ومعدات البناء،
والتنسيق) املشا5يع  إدا5ة 

املساعدة،
واألسواق) العامة  األشغال 

والتجا5ة،
واألشغال) التقسيم،) عمليات 

العامة،
العمليات) عــام  ميع  وبشكل 
واملالية) والتجا5ية  الصناعية 
املرتبطة) العقا5ية  وغير  والعقا5ية 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألغراض)
أو) مشابهة  أغراض  أو  إليها  املشا5 

مماثلة.
د5هم) (100.000٫  22: املال) 5أ2 
فئة) من  1222.حصة  إلى) مقسمة 

122)د5هم.
الشركاء):

وسيمة الشاوني):)1222)حصة.
املدة:).99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)د نبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
الجيش) شا5ع  اال تماعي  املقر 
(،C امللكي إقامة  وهرة تطوان 5قم)

تطوان.
)التسيير:)وسيمة الشاوني مغربية)
التعريف) لبطاقة  حامل  الجنسية 

.LC82718(:(الوطنية

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)

لتطــوان بتا5يــخ):)32/21/2222)تحــت)

5قــــم):)2193)وتقييــد الشركـة بالسجــل)

التجــا5ي تحــت 5قــم):)26425   

50 C

BELLA VIAJES
SARL

بيال فياخيس .ش.م.م 

شا5ع عبد الرحمان الداخل زنقة 29 

5قم  62 الطابق األ5�سي تطوان  

  5قم التقييد في السجل التجا5ي 

26423

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 
محدودة

في) مؤ5خ  موثق  عقــد  بمقتضــــى 

القانون) اعداد  تم  (،32/21/2222

املحدودة) »للشركة  األساســــي)

املسؤولية«)باملميزات التالية):

:)شركة محدودة) -)شكل الشركة)

املسؤولية))

-)تسمية الشركة):)بيال فياخيس)

نقل العمومي)) (: ( -)غرض الشركة)

للمسافرين.)))

شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان  (-

5قم) (29 عبد الرحمان الداخل زنقة)

62)الطابق اال5�سي تطوان)

-)املدة):))حددت في)99)سنة ابتداء)

من تا5يخ تأ سيســــها.

الف)) مائة  في  حدد  الرأسمال:) (-

مائة) ( د5هم مقسمة الى) ((122  222(

 1222 حصة مرقمة من فئة) ((122(

د5هم للواحدة موزعة كتالي):)

الحصص النقدية:)122)حصة

الفريش))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) هللا  عبد  (: السيد)

52)حصة.

الز5هوني)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) خالد  ( السيد)

52)))))))))حصة.

يسير الشركة ملدة غير) (: اإلدا5ة) (-

الفريش) عبد هللا  ( ( محدودة السيد)

وخال الز5هوني.))))
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تبتدئ) ( (: اال تماعية) السنة  (- (
من فاتح يناير و تنتهي في)31)د نبر.-
توزع األ5باح الصافية على) (: األ5باح)
بعد) حصصهم  حس0  املشا5كين 
لتكوين) املخصصة  لـغ  املبا  خصم 
االحتياطات املنصوص عليها قانونا).

تـــم اإليـــداع القانونـــي لــدى كتابــة)
الضبــط باملحكمــة االبتدائــية لتطــوان)
5قــــم:) تحــت  (.23/22/2222 (: بتا5يــخ)
بالسجــل) الشركـة  وتقييــد  (2212
 24/22/2222 (: بتا5يــخ) ( التجــا5ي)

تحــت 5قــم):)26423 
51 C

AUTO ECOLE ASSOUTI
 SARL AU

تعليم السياقة العسوتي
الرأسمال اال تماعي 122.222 د5هم
شا5ع  بل تيدغين 5قم 52 الطابق 

الثاني  تطوان
 5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

12743
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي)/)عقد موثق)
إعداد) تم  (22/21/2222 في) مؤ5خ 
ذات) للشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
ذات) الشركة  (: الشركة) شكل 
شريك) ذات  ( املحدودة) املسؤولية 

واحد
تعليم) ( (: الشركة) تسمية 
 AUTO ECOLE«(العسوتي( السياقة)

.»ASSOUTI SARL AU
تعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياقة.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الطابق الثاني) (52  بل تيدغين 5قم)

تطوان.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 122.222 (: مبلغ 5أسمال الشركة)

مائة ألف د5هم.
1222)حصة) (: الحصص النقدية)
ا تماعية بقيمة)122)د5هم للحصة.

أسماء)الشركاء):
السيد فيصل العسوتي

توزيع األنصبة على الشركاء:
 1222 العسوتي) فيصل  السيد  (

حصة ا تماعية.
الشخ�سي) الشركة  مسير  إسم 
فيصل) السيد  (: وعنوانه) والعائلي 
العسوتي الساكن بشا5ع تدغين زنقة)

7)5قم)27)تطوان.
لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)
لتطــوان بتا5يــخ):)23/22/2222)تحــت)
5قــــم):)2229)وتقييــد الشركـة بالسجــل)
 24/22/2222 (: بتا5يــخ) التجــا5ي 

تحــت 5قــم):)26417.
52 C

 EXCELLENCE
 INTERNATIONAL
STUDENT CENTER

املسؤوليـــــــــة) ذات  شركــــــــــة 
املحـــــــــدودة بشريــــــــــك واحــــــــــد

5أسمالهـــــا)12.222)د5هـــــم
سالم) شا5ع  (: اال تماعـي) مقـرها 
إقامة البوغاز) محمد حدو اليون�سي،)

tr1)))محل 5قم)-6))تطـــــوان
عقــــــــــد التأ سيــــــــــس

عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 
بتطـــوان,) (23/22/2222 (: املـــؤ5خ في)
األساســـي) القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 
املحـــدودة) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 
بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات التاليـــة):

 EXCELLENCE((((:(تسميــــة الشركــــــــة
 INTERNATIONAL STUDENT

    CENTER
الشركـــة) (: الشركـــــة) أغـــــراض 
تأسســـت لألغـــراض التاليـــة):)))))))))))))))))))))))))))
التو يـــه ودعـــم الطـــالب واملتابعـــة
وبشكــل عــام العمليــات التجا5يـة)
األغــراض) بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــو5ة.
سالم) شا5ع  (: اال تماعي) املقر 
إقامة البوغاز) محمد حدو اليون�سي،)

tr1)))محل 5قم)-6)تطـــــوان.

الرأسمــــــــــــال):))لقـــد تحـــدد 5أسمـــال)

 12.222 (: قـــد5ه) مبلـــغ  فــــي  الشركـــة 

مـــن) 122حصـــة  إلـــى) مقســـم  د5هـــم 

د5هـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة) (122 فئـــة)

كمـــا يلـــي):))

يصــل) الطريبــــق  محمـــــد  السيــــد 

إلــى) (1 مــن) مرقمة  حصـة  (122 إلــى)

     . 122

حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي) (: املـــدة)

99)سنـــة ابتـــــداء)مـــــن تا5يــــخ التسجيـل)

بالسجـل))التجـا5ي.)

لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة) (: التسيير)

تسييــــر الشركــــة إلـــى السيــــد محمــــــــد)

الطريبـــــــق.

كمسيــــر واحـــد ملــــدة غيـــــــر محـــــــددة.))))))))

تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة)

االبتدائيـــة) باملحكمـــة  الضبـــط 

بتطـــوان بتا5يـــخ):)28/22/2222)تحــــت)

5قــــم)2243)وتقييــــد الشركـة بالسجـــل)

 12/22/2222 (: بتا5يـــخ) التجـا5ي 

تحـــت 5قم):)26451.
مقتطـــف مـــن أ ـــل البيـــان والنشـــر

53 C

NABIL KELLER
SARL AU

العنوان : املحل الكائن بحي الر اء 

زنقة املتنبي 5قم 22 الفقيه بن صالح 
5قم السجل التجا5ي-4357-

بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

15/21/2222)تم إنشاء)شركة))ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص التالية:

 NABIL KELLER SARL(:(التسمية

 AU

الر اء) الكائن بحي  عنوان املحل 

زنقة املتنبي 5قم)22)الفقيه بن صالح.

الغــرض):)اعمال متعددة او البناء)

/تا ر)/نقل البضائع بالسيا5ات التي)

تزن)15)طن أو أكثر.

د5هم) (122.222 (: املــال) 5أ2 

حصة ا تماعية) (1222 مقسمة إلى)

قيمتها)122)د5هم.

القاطن بحي) نبيل صاد  السيد  (-
 38 الرقم) الخوا5زمي  زنقة  الر اء)

الفقيه بن صالح.
-)يمتلك)1222))حصة.

السنة املـالية:)السنة امليالدية.
مدة الشركة):)99)سنة.

بحي) القاطن  نبيل صاد  (: املسير)
 38 الرقم) الخوا5زمي  زنقة  الر اء)

الفقيه بن صالح.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) ( صالح) بن  الفقيه  االبتدائية 

5قم)44)تا5يخ)11/22/2222.
54 C

IMRAN AGRI
 SARL AU

العنوان : 5قم 428 زنقة غاندي حي 
املقاومة قصبة تادلة 

5قم السجل التجا5ي -1775-
بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
15/12/2219)تم إنشاء)شركة))ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل الخصائص التالية:
 IMRAN AGRI SARL (: التسمية)

.AU
عنوان):)5قم)428)زنقة غاندي حي)

املقاومة قصبة تادلة.
الكيماوية) املواد  ( ( بيع) (: الغــرض)
اشغال) (/ متنوعة) فالحية  اشغال  (/

متنوعة او البناء.
د5هم) ( (122.222 (: املــال) 5أ2 
حصة ا تماعية) (1222 مقسمة إلى)

قيمتها)122)د5هم.
:)برضاوي كمال القاطن) السيد) (-
بحي املقاومة ساحة بئر انز5ان 5قم)6 

قصبة تادلة)-)يمتلك)1222))حصة.
السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.
القاطن) كمال  برضاوي  (: املسير)
بحي املقاومة ساحة بئر انز5ان 5قم)6 

قصبة تادلة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5قم) تحت  ( تادلة) قصبة  االبتدائية 

161)بتا5يخ)31/12/2219.
55 C
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STE BIHA
  SARL

  الحي اإلدا5ي  زنقة عالل بن 

عبد هللا  القصيبة   بني مالل 

االستثنائي) القرا5  بمقت�سى 

تم) (16/29/2219 ( ( ( بتا5يخ) للشركاء)

ما يلي):

-)املصادقة على)))تفويت)))-)))))522  

حصة من طرف السيد))امدي يونس))))

الى السيد)))))هيبة مجاطي):)بتمن)122 

دهم للحصة.

تقطن ب) ( )هيبة مجاطي) تعيين) (-
الحي اإلدا5ي))زنقة عالل بن عبد هللا)))
)مسيرة))) بني مالل) ( ( القصيبة) (52 5قم)

للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية قصبة تادلة تحت عدد)14 

بتا5يخ)29/21/2222.

56 C

))املركز الجهوي لالستثما5

 هة بني مالل)-خنيفرة

 BOULANGERIE PATESSERIE

DELICES LAZARE
SARL AU

DH 1.222.222

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بتا5يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (24/21/2222

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:)

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

 BOULANGERIE« (: التسمية)

 »PATESSERIE DELICES LAZARE

املخابز) مشغل  (: الشركة) غرض 

واملعجنات.

عنوان املقر اال تماعي):)كراج 5قم)

29)تجزئة ياسمين)2)،)خريبكة

مدة الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) 5أسمال  مبلغ 

1.222.222)د5هم.

إلى) مقسمة  (: النقدية) الحصص 

د5هم) (122 فئة) حصة من  (12.222

للحصة موزعة على):))

 1.222.222 (: الريسوني) فتيحة 

د5هما.)

الحصص العينية):)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

فتيحة) (: وعناوينهم) والعائلية 

الريسوني الساكن ايطاليا)

توزيع االنصبة على الشركاء):)

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

مساهمة)) ( للسيدة فتيحة الريسوني)

ومسيرة ملدة غير محدودة.

تم االيداع القانوني)21/22/2222 

تحت 5قم)6239.

57 C

))املركز الجهوي لالستثما5

 هة بني مالل)-خنيفرة

PREMIUM ENERGY
 SARL 

DH 122.222

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتا5يخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (19/22/2222

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:)

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة)

 PREMIUM« (: التسمية)

.»ENERGY

التركيبات)) (: الشركة) غرض 

الكهربائية.
 21 5قم) اال تماعي:) املقر  عنوان 

تجزئة البساتين دوا5 أوالد احمد أوالد)

عبدون،)خريبكة.

مدة الشركة):)99)سنة.

 122.222 (: مبلغ 5أسمال الشركة)

د5هم.

إلى) مقسمة  (: النقدية) الحصص 

د5هم) (122 فئة) من  حصة  (1222

للحصة موزعة على:))

-)الشكدالي سمير):)72.222)د5هم.)

 32.222 االله:) عبد  الشكدالي  (-
د5هما.

الحصص العينية):)
الشخصية) الشركاء) اسماء)

والعائلية وعناوينهم:
الشكدالي سمير الساكن االزهر) (-
سيدي) (3 شطر) (129 5قم) (6 عما5ة)

البرنو�سي البيضاء
الساكن) االله  عبد  الشكدالي  (-
بالرقم)28)مكر5 بلوك ل زنقة ز5هون)

حي النهضة خريبكة.
)))))توزيع االنصبة على الشركاء:)

التسيير) حق  أعطي  التسيير:) ( (
الشكدالي سمير و الشكدالي) للسيد:)
عبد االله كمساهمين ومسيرين ملدة)

غير محدودة).)
ما25) (2 القانوني ب) االيداع  تم 

2222)تحت 5قم)6257
58 C

))املركز الجهوي لالستثما5
 هة بني مالل)-خنيفرة

 WIKLIIN EXPERT
 SARL

DH 122.222
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتا5يخ) ( عرفي) عقد   بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:)
ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة)
.»WIKLIIN EXPERT«(:التسمية

تحضير منتجات) (: غرض الشركة)
النظافة-) منتجات  بيع  (- النظافة)

خدمات التنظيف.
العين) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الكحلة بني يخلف،)خريبكة.
مدة الشركة):)99)سنة.

 122.222 (: مبلغ 5أسمال الشركة)
د5هم.

إلى) مقسمة  (: النقدية) الحصص 
د5هم) (122 فئة) من  حصة  (1222

للحصة موزعة على):))

-)عمر الحالي)))))33.422):))د5هما.)
 33.322 (: ( الحالي) املصطفى  (-

د5هما.
-)غاتي الحالي)):)33.322)د5هما.

الحصص العينية):)
الشخصية) الشركاء) اسماء)

والعائلية وعناوينهم):
 3 الساكن بالرقم) ( عمر الحالي) (-
إقامة حدائق بوزنيقة املجموعة هاء)

9)الشقة)5)الطابق الثاني بوزنيقة.
الساكن) ( الحالي) املصطفى  (-
تالبر ت) فبراير  (29 شا5ع) بالرقم14)

اكادير.
بالرقم) الساكن  ( الحالي) غاتي  (-
النهضة) حي  غشت  (22 شا5ع) ( (172

خريبكة
توزيع االنصبة على الشركاء:)

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)
وغاتي) الحالي  املصطفى  للسيد:)
ملدة) ومسيرين  كمساهمين  ( الحالي)
الحالي)) عمر  والسيد  محدودة،) غير 

كمساهم.
 /22/23 ب) القانوني  االيداع  تم 

2222)تحت 5قم)6255.
59 C

))املركز الجهوي لالستثما5
 هة بني مالل)-خنيفرة

EL OUADAA TRAVAUX
SARL AU 

DH 52.222
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد 
بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم) (TFVHDV 2222 فبراير) (21  
إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
 EL OUADAA« (: التسمية)

»TRAVAUX
كهربائي-) (: الشركة) غرض 
االعالم) في  مصمم  محلل،) مبرمج،)
)–)مشغل و5شة االلكترونيات) االلي)

وامليكانيك الكهربائية.
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 24 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)
شا5ع موالي يوسف،)خريبكة.

مدة الشركة):)99)سنة.
 52.222 (: الشركة) 5أسمال  مبلغ 

د5هم.
مقسمة) (: النقدية) الحصص 
د5هم) (122 حصة من فئة) (522 إلى)

للحصة موزعة على):))
-)الوداع عمر:)52.222)د5هما.)

الحصص العينية):)
الشخصية) الشركاء) اسماء)

والعائلية وعناوينهم:
الوداع عمر الساكن 5قم)24)شا5ع)

موالي يوسف،)خريبكة.
توزيع االنصبة على الشركاء):)

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)
ومسير) ( للسيد الوداع عمر مساهم)

ملدة غير محدودة.
ب) القانوني  االيداع  تم 

22/23/2222)تحت 5قم)6253
60 C

املركز املراك�سي لإل5شاد

YAMK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املركز املراك�سي لإل5شاد
شقة 5قم ٩ مدخل أ عما5ة أنس 

ما و5يل شا5ع موالي عبد هللا ، 2، 
مراكش املغرب

YAMK شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
االنا5ة بلوك 192 5قم 122 - 

42222 مراكش املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.76291

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5) (2219 أكتوبر) (29 في) املؤ5خ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
مبلغ) ( (YAMK ذات الشريك الوحيد)
5أسمالها)100.000,00)د5هم وعنوان)
مقرها اإل تماعي تجزئة االنا5ة بلوك)

مراكش) (42222 (- (122 5قم) (192

توقف النشاط) (- (: املغرب نتيجة ل)

التجا5ي.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
االنا5ة بلوك 192)5قم)122)-)42222 

مراكش املغرب.)

و عين:

و) الحرش  ( ( يوسف) السيد)ة))
القا�سي) د5ب  (61 5قم) عنوانه)ا))

املغرب) مراكش  (42222 ازبزت)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112249.

1I

COMPTABLE AGREE

L.M.C DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE AGREE
زاوية شا5ع محمد الساد2 و زنقة 

ألقاهرة، عما5ة 5قم 2، الطابق 5قم 

3  د5ب الشرفة الدا5 ألبيضاء ، 

22522، ألبيضاء أملغرب

L.M.C DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 محج 

مر2 السلطان الطابق 1 مكت0 3 - 

22132 الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458159

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 L.M.C (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)
وتجا5ة الجملة والتجزئة لجميع أنواع)

منتجات البناء)واملعدات)،
))))أعمال السباكة والكهرباء.

26)محج) (: عنوان املقر اال تماعي)
(- (3 1)مكت0) مر2 السلطان الطابق)

22132)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
52)حصة) ( (: السيد الباهي محمد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
حصة) (52 ( (: بوليك) السيدة ملياء)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محمد  الباهي  السيد 
حي اللة مريم بلوك)177 13222))بن)

سليمان املغرب.
عنوانه)ا)) بوليك  ملياء) السيدة 
حي اللة مريم بلوك)177 13222))بن)

سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  الباهي  السيد 
حي اللة مريم بلوك)177 13222))بن)

سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732237.
2I

EURODEFI

AEROTRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
AEROTRADING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 119 شا5ع 

عبد املومن الطابق الثالت 5قم 22 - 

22362 الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458361

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AEROTRADING

:)املساعدة) غرض الشركة بإيجاز)

التجا5ية في إدا5ة  ميع العمليات في)

مجال البيئة.

 119 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

شا5ع عبد املومن الطابق الثالت 5قم)

22)-)22362)الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 52.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 ALI ALAN TBER السيد)

 FRANCE 75219 PARIS عنوانه)ا))

.FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 ALI ALAN TBER السيد)

 FRANCE 75219 PARIS عنوانه)ا))

FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732551.

3I
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EURODEFI

OCEAN CHCOLAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
OCEAN CHCOLAT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 119 شا5ع 
عبد املومن الطابق الثالت 5قم 22 - 

22362 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458347
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OCEAN CHCOLAT
غرض الشركة بإيجاز):)بيع  ميع)
الشوكوالطة) بيع  الغداىية  املواد 
عجينة الفواكه الحلويات))تابيع على)

اللنترنيت.
 119 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شا5ع عبد املومن الطابق الثالت 5قم)

22)-)22362)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 GHIZLANE RIACHI السيد)
الدا5) (CASA  22222 عنوانه)ا))

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 GHIZLANE RIACHI السيد)

عنوانه)ا))CASA 2222)الدا5 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732513.

4I

املركز املراك�سي لإل5شاد

S.A.A.M.L IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

املركز املراك�سي لإل5شاد

شقة 5قم ٩ مدخل أ عما5ة أنس 

ما و5يل شا5ع موالي عبد هللا ، 2، 

مراكش املغرب

S.A.A.M.L IMMO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

اسفي 5قم 44 عما5ة ف اقامة 

البستان 5   - 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.89899

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في)17)يناير)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

ف) عما5ة  (44 5قم) اسفي  »طريق 

42222)مراكش) اقامة البستان)5)))-)

 51 و) (52 5قم) »محل  إلى) املغرب«)

طريق) الشريفية  التجا5ي  املجمع 

 42222 (- تسلطانت) امزميز  ماعة 

مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112189.

5I

EURODEFI

 ADVISOR PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
 ADVISOR PROMOTION
IMMOBILIERE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 119 شا5ع 
عبد املومن الطابق الثالت 5قم 22 - 

22362 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

4582716
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 نونبر) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ADVISOR PROMOTION

.IMMOBILIERE
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وبيع) املمتلكات شراء) إدا5ة  العقا5ي 

العقا5ات الحقيقية.
 119 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شا5ع عبد املومن الطابق الثالت 5قم)

22)-)22362)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 
265.652.222)د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 ABDELILAH LAZRAK السيد)
 BD MOULAY YOUSSEF((عنوانه)ا
البيضاء) الدا5  (GUERCIF 22362

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 ABDELILAH LAZRAK السيد)
 BD MOULAY YOUSSEF((عنوانه)ا
البيضاء) الدا5  (GUERCIF 22362

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732827.

6I

FOUZMEDIA

SOCIETE SAHTRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE SAHTRI شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عما5ة 12 
الشقة 3 ميموزا بىر الرامي - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

54333
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SAHTRI



2339 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)
االشغال املختلفة وأشغال البناء

مقاول في نقل السلع.
عنوان املقر اال تماعي):)عما5ة)12 
الشقة)3)ميموزا بىر الرامي)-)14222 

القنيطرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عبدالعظيم) الصحتري  السيد 
عنوانه)ا))منطقة لعدير بقعة النهضة)

الرقم)356)---)وزان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالعظيم) الصحتري  السيد 
عنوانه)ا))منطقة لعدير بقعة النهضة)

الرقم)356)---)وزان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتا5يخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

5قم)-.
7I

FOUZMEDIA

SIRAJ NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
SIRAJ NEGOCE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 23 زنقة 
انوال عما5ة فلو5ي 2 مكت0 5قم 4 
ميموزا - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
54453

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SIRAJ (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NEGOCE
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

التجميل.
زنقة) (23 (: عنوان املقر اال تماعي)
 4 مكت0 5قم) (2 انوال عما5ة فلو5ي)

ميموزا)-)14222)القنيطرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حمو) ايت  اسماعيل  السيد 
(2 سكتو5  الرحمة  حي  عنوانه)ا))

الرقم)1222)---)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حمو) ايت  اسماعيل  السيد 
(2 سكتو5  الرحمة  حي  عنوانه)ا))

الرقم)1222)---)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)-.

8I

FOUZMEDIA

BKD CAR SARL
إعالن متعدد القرا5ات

FOUZMEDIA
 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
BKD CAR SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: اقامة 2 
3/2 الشقة 5قم 16 اليونس دا5نا 

مهدية - - القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ5خ في)17)د نبر)2219

تم اتخاذ القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تجزئة) الى  اال تماعي  املقر  تحويل 

بركاش 5قم 2)7)القنيطرة
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املسير وتعيين السيد اد5يس)
 3 الشقة) (52 عما5ة) عنوانه  كريم 
املغرب العربي القنيطرة) (2 بلوك ب)
 G252838 5قم) الوطنية  بطاقته 

مسير  ديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تجزئة) الى  اال تماعي  املقر  تحويل 

بركاش 5قم 2)7)القنيطرة
بند 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املسير وتعيين السيد اد5يس)
 3 الشقة) (52 عما5ة) عنوانه  كريم 
املغرب العربي القنيطرة) (2 بلوك ب)
 G252838 5قم) الوطنية  بطاقته 

مسير  ديد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتا5يخ)22)يناير)

2222)تحت 5قم)73822.
9I

FOUZMEDIA

 SOCIETE BR ELECTRO
ALBAIDAA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FOUZMEDIA
 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE BR ELECTRO

ALBAIDAA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : زنقة 287 
الرقم 36 افكا - 14222 القنيطرة 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.27469

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 أكتوبر) (17 في) املؤ5خ 

 SOCIETE BR ELECTRO حل)

املسؤولية) ذات  شركة  (ALBAIDAA

 122.222 5أسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
 14222 (- افكا) (36 الرقم) (287 زنقة)

لقفل) نتيجة  املغرب  القنيطرة 

التصفية.

و عين:

و) العلوي  ( بشرى) السيد)ة))

5قم) االسماعيلية  تجزئة  عنوانه)ا))

املغرب) القنيطرة  (14222  1255

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

زنقة) وفي  (2219 أكتوبر) (18 بتا5يخ)

 14222 (- افكا) (36 الرقم) (287

القنيطرة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتا5يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوبر)2219)تحت 5قم)73362.

12I

FIDWAY CONSEIL

OCL-TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDWAY CONSEIL

 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE(L›OLIVIER 1er

 ETAGE(APPT(N°2 ، 50000،

MEKNES MAROC

OCL-TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي عما5ة 8 

الشقة باء1 البستان1 ويسالن - 

52222 مكنا2 املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.43311

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2222)تقر5 حل 13)فبراير) املؤ5خ في)
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املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة  (
OCL-TRAV))مبلغ 5أسمالها)122.222 
د5هم وعنوان مقرها اإل تماعي عما5ة)
(- ويسالن) البستان1) باء1) الشقة  (8
(: ل) نتيجة  املغرب  مكنا2  (52222
حل الشركة قبل األوان بطريقة ودية.
عما5ة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- ويسالن) البستان1) باء1) الشقة  (8

52222)مكنا2 املغرب.)
و عين:

السيد)ة))امحمد))شريف الحامل)
عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
 5 5قم) عنوانه)ا)) و  (VA  113484
54352)ميدلت) زنقة ا5كانا ايرومليل)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)351.

11I

 JORF MANUTENTION TRANSPORT ET    

LOGISTIQUE((((JOMATEL

 JORF MANUTENTION
 TRANSPORT ET

LOGISTIQUE  JOMATEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 JORF MANUTENTION
    TRANSPORT(ET(LOGISTIQUE

JOMATEL
 LOT DAR GHAZZA N°32
 MOULAY ABDELLAH EL

 JADIDA ، 24000، EL(JADIDA
MAROC

 JORF MANUTENTION
  TRANSPORT(ET(LOGISTIQUE
JOMATEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي  اقامة دا5 
غزة, الرقم 32 ,  ماعة موالي عبد 

هللا  - 24222  الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

9491

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2213 ما25) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JORF (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 MANUTENTION TRANSPORT

.ET(LOGISTIQUE((JOMATEL

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- للتأ ير) النقل  (- ( والبناء) مختلفة 

أشغال البناء)املعدني.

عنوان املقر اال تماعي):))اقامة دا5)

,) ماعة موالي عبد) (32 الرقم) غزة,)

هللا))-)24222))الجديدة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد))شمس عبد الرحيم):))522 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 522 ( (: )املصطفى) السيد))شمس)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحيم) عبد  شمس  ( السيد)

 32 الرقم) اقامة دا5 غزة,) عنوانه)ا))

  24222 هللا) عبد  موالي  ,) ماعة 

الجديدة املغرب.

املصطفى) ( شمس) ( السيد)

اوالد) الغضبان  تجزئة  عنوانه)ا))

الجديدة) ( (24222 ( بوعزيز الشمالية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم) عبد  شمس  ( السيد)

 32 الرقم) اقامة دا5 غزة,) عنوانه)ا))

  24222 هللا) عبد  موالي  ,) ماعة 

الجديدة املغرب.

املصطفى) شمس  ( السيد)
اوالد) الغضبان  تجزئة  عنوانه)ا))
الجديدة) ( (24222 ( بوعزيز الشمالية)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتا5يخ)25)ما25)

2213)تحت 5قم)13915.

12I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

FASH OTHMAN TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شا5ع محمد الخامس 5قم 14 

الطابق االول الشقة 2 قصبة تادلة 
، 23354، قصبة تادلة املغرب

 FASH OTHMAN TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 N°456 وعنوان مقرها اإل تماعي
 BLOC 2 QUARTIER(ISMAILI  -
23354 KASBA(TADLA(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
1827

 15 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FASH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.OTHMAN TRAVAUX
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز
DIVERS OU CONSTRUCTION /

.NEGOCIANT
 N°456 (: عنوان املقر اال تماعي)
 BLOC( 2( QUARTIER( ISMAILI( ( -

.23354 KASBA TADLA MAROC

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

 S’GHAIRI السيد)
حصة) (MOHAMMED( :( ( 1.000

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 S’GHAIRI السيد)
 N°456 عنوانه)ا)) (MOHAMMED
  BLOC( 2( QUARTIER( ISMAILI

.23354 KASBA TADLA MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 S’GHAIRI السيد)
 N°456 عنوانه)ا)) (MOHAMMED
  BLOC( 2( QUARTIER( ISMAILI

23354 KASBA TADLA MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا5يخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

فبراير)2222)تحت 5قم)29.
13I

ANOIR(&(ASSOCIES

 EL AMMANI 
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ANOIR & ASSOCIES
 Espace(Riad(Fès, 10 rue(Lalla

 Aicha, appartement(N° 16 Fès،
30000، fes(Maroc

  EL AMMANI CONSTRUCTION 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 44 شا5ع 

محمد السالوي 32222 فا2 
املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.61123
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يناير) (15 في) املؤ5خ 

املصادقة على):



23(3 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

الجياللي) )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (672 العماني)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 أصل)
يناير) (15 العماني بتا5يخ) ( زكرياء) ( )ة))

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (25 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)527/222.
14I

ANOIR(&(ASSOCIES

 EL AMMANI
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace(Riad(Fès, 10 rue(Lalla

 Aicha, appartement(N° 16 Fès،
30000، fes(Maroc

  EL AMMANI CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 44 شا5ع 

محمد السالوي 32222 فا2 
املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.61123
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 يناير) (15 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

العماني زكرياء))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)527/222.
15I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

IMMOJAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

IMMOJAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

موالي اسماعيل,  إقامة وليلي, عما5ة  

ب, الطابق االول  مكت0 5قم 43  .  - 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.25227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر5 حل) (2222 يناير) (22 املؤ5خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

5أسمالها) مبلغ  ( (IMMOJAL

مقرها) وعنوان  د5هم  (1.722.222

اسماعيل,)) موالي  شا5ع  اإل تماعي 
إقامة وليلي,)عما5ة))ب,)الطابق االول))

طنجة) (92222 (- ( (. ( (43 مكت0 5قم)

تحقيق و ترا�سي) (: املغرب نتيجة ل)

الشركاء)على الفسخ املسبق.

شا5ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

موالي اسماعيل,))إقامة وليلي,)عما5ة))

  .   43 مكت0 5قم) ( الطابق االول) ب,)

هولندا)92222)طنجة املغرب.)

و عين:

مدني))) بن  محمد  السيد)ة))

و عنوانه)ا))شا5ع) ( الجليلي االد5ي�سي)

موالي اسماعيل,))إقامة وليلي,)عما5ة))

  .   43 مكت0 5قم) ( الطابق االول) ب,)

)ة)) املغرب كمصفي) ( طنجة) (92222

للشركة.

الجليلي) ( ( الحاج) السيد)ة))

شا5ع موالي) عنوانه)ا)) و  ( االد5ي�سي)

ب,) ( عما5ة) إقامة وليلي,) ( اسماعيل,)

  .   43 5قم) مكت0  ( االول) الطابق 

)ة)) املغرب كمصفي) ( طنجة) (92222

للشركة.

الجليلي) ( ( عبد الواحد) السيد)ة))

شا5ع موالي) عنوانه)ا)) و  ( االد5ي�سي)

ب,) ( عما5ة) إقامة وليلي,) ( اسماعيل,)

  .   43 5قم) مكت0  ( االول) الطابق 

)ة)) املغرب كمصفي) ( طنجة) (92222

للشركة.

الجليلي) ( ( اد5يس) السيد)ة))
شا5ع موالي) و عنوانه)ا)) ( ( االد5ي�سي)
ب,) ( عما5ة) إقامة وليلي,) ( اسماعيل,)
  .   43 5قم) مكت0  ( االول) الطابق 
)ة)) املغرب كمصفي) ( طنجة) (92222

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)ال حدود)

مفروضة لهم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232348.
16I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

NORD CARBURANT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 NORD CARBURANT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 45, شا5ع 
موالي اسماعيل, إقامة أسامة, 
الطابق االول   5قم 22 - 92222 

طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123835
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NORD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CARBURANT SARL
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرئي�سي من الشركة هو:)
في محطات) استغالل أي عمل  (-

الخدمة).

والشحوم) والزيوت  الوقود  بيع  (

والسيا5ات.)

)غسل وتشحيم املركبات.

بيع  ميع املنتجات أو املقاالت) (- (

أو امللحقات األخرى املتعلقة بتجا5ة)

السيا5ات.

اكتساب املصالح أو املصالح في) (-

 ميع الشركات التي لها كائن مماثل)

أو متعلق.

العمليات) ،) ميع  عام) بشكل 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجا5ية 

بشكل) مرتبطة  العقا5ية  أو  املنقولة 

األشياء) بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر 

املذكو5ة أعاله أو التي قد تشجع على)

تطوير الشركة.).

عنوان املقر اال تماعي):)45,)شا5ع)

أسامة,) إقامة  اسماعيل,) موالي 
 92222 (- (22 5قم) ( ( االول) الطابق 

طنجة))املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

((: ( البوزويقي) ( املصطفى) السيد 

122)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة

السيدة ميمونة البوسماكي)):))52 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 122 ( (: ( السيد محمد البوزويقي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 122 ( (: ( السيد حسين البوزويقي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 52 ( (: ( البوزويقي) نادية  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

((: ( البوزويقي) الكريم  السيد عبد 

122)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة

 122 ( (: ( ( السيد اسامة البوزويقي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 122 ( (: ( السيد فيصل البوزويقي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 52 ( (: ( البوزويقي) السيدة اسماء)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 52 ( (: ( البوزيقي) كريمة  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
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 122 ( (: ( البوزويقي) السيد خالد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 122 ( (: البوزويقي) معاد  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

البوزويقي)) ( املصطفى) السيد 
عنوانه)ا))شا5ع محمد داود 5قم)255 

93222)تطوان))املغرب).
البوسماكي)) ميمونة  السيدة 
عنوانه)ا))شا5ع محمد داود 5قم)255 

93222)تطوان))املغرب).
البوزويقي)) محمد  السيد 
امللكي إقامة) ( شا5ع  يش) عنوانه)ا))
هناء),)الطابق الثاني))5قم)12 93222 

تطوان))املغرب).
البوزويقي)) حسين  السيد 
عنوانه)ا))شا5ع محمد داود 5قم)255 

93222)تطوان))املغرب).
البوزويقي)) نادية  السيدة 
امللكي إقامة) ( شا5ع  يش) عنوانه)ا))
هناء),)الطابق الرابع))5قم)22 93222 

تطوان))املغرب.
البوزويقي)) الكريم  عبد  السيد 
امللكي إقامة) ( شا5ع  يش) عنوانه)ا))

هناء)5قم24 93222)تطوان املغرب.
البوزويقي))) اسامة  السيد 
إقامة) داود,) محمد  شا5ع  عنوانه)ا))
تطوان)) (93222  275 5قم) زهراء)

املغرب).
البوزويقي)) فيصل  السيد 
إقامة)) شا5ع  والن  (,124 عنوانه)ا))
 12 5قم) الخامس  الطابق  مبروكة 

93222)تطوان املغرب.
البوزويقي)) اسماء) السيدة 
عنوانه)ا))شا5ع محمد داود 5قم)255 

93222)تطوان))املغرب).
البوزيقي)) كريمة  السيدة 
عنوانه)ا))شا5ع  والن إقامة))مبروكة))

5قم)6 93222)تطوان))املغرب.
السيد خالد البوزويقي))عنوانه)ا))
شا5ع  يش))امللكي إقامة هناء)5قم27 

93222)تطوان))املغرب.
السيد معاد البوزويقي عنوانه)ا))
 93222  255 شا5ع محمد داود 5قم)

تطوان))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

البوزويقي)) ( املصطفى) السيد 
عنوانه)ا))شا5ع محمد داود 5قم)255 

93222)تطوان))املغرب
البوزويقي)) محمد  السيد 
امللكي إقامة) ( شا5ع  يش) عنوانه)ا))
هناء),)الطابق الثاني))5قم)12 93222 

تطوان املغرب
البوزويقي)) فيصل  السيد 
إقامة)) شا5ع  والن  (,124 عنوانه)ا))
 12 5قم) الخامس  الطابق  مبروكة 

93222)تطوان))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (27 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232247.
17I

ATLAS MAKINA GRUP

ATLAS MAKINA GRUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLAS MAKINA GRUP
23، زنقة أيت و5ير شا5ع موالي 
يوسف الدا5البيضاء .، 22222، 

الدا5البيضاء املغرب
ATLAS MAKINA GRUP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 3 زنقة 
آيت أو5ير ، شا5ع موالي يوسف - 

22222 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458767
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MAKINA GRUP
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ومستعملة) آالت  ديدة  وتصدير 

الجملة) تجا5ة  النسيج.) لصناعة 
خدمات) وتصدير  استيراد  والتجزئة 

تجا5ية من  ميع األنواع:
وكيل عمولة)،)مزود أعمال)،)إلخ.)
األشغال والخدمات املتعلقة بالكائن)
أعاله.)الخدمات االستشا5ية والدعم)
الوسائل) بكل  حصة  على  الحصول 
التجا5ة) األعمال  أنواع  وفي  ميع 
(، والتصدير وبشكل عام) واالستيراد 

 ميع
واملنقولة) التجا5ية  العمليات 
ترتبط) قد  التي  واملالية  والعقا5ية 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألنشطة)
تعزز) قد  التي  أو  أعاله  املذكو5ة 

تحقيقها وتطويرها..
زنقة) (3 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- شا5ع موالي يوسف) (، أو5ير) آيت 

22222)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
هللا) عبد  باسبينا5  السيد 
 BASPINAR( ABDULLAH( :( ( 800

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
مصطفى) طكطا2  السيد 
)TOKTAS(MUSTAFA)حصة) :( (200

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
هللا) عبد  باسبينا5  السيد 
BASPINAR ABDULLAH)عنوانه)ا))

مالطيا،)تركيا)44222)مالطيا تركيا.
مصطفى) طكطا2  السيد 
عنوانه)ا)) (TOKTAS MUSTAFA

مالطيا،)تركيا)44222)مالطيا تركيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى) طكطا2  السيد 
عنوانه)ا)) (TOKTAS MUSTAFA

مالطيا،)تركيا)44222)مالطيا تركيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732852.

18I

AGC CONSULTING

 CIPAM صيپام دستريبسيون
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AGC CONSULTING
252، زاوية شا5ع موالي يوسف 
وبو5دو، الطابق 4، شقة 11 ، 
22242، الدا5 البيضاء املغرب
 CIPAM صيپام دستريبسيون
DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 3، زنقة 
آيت او5ير، الطابق 2، بو5كون - 

22242 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458623
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CIPAM دستريبسيون) صيپام 

.DISTRIBUTION
:)-)الشراء،) غرض الشركة بإيجاز)
أو) بالتقسيط  التوزيع،) البيع،)
لجميع املواد واملنتجات و) بالجملة،)

املواد الغذائية،
توفير،) د5اسة،) تكليف،) تمثيل،) (-
تجميع وتوزيع  ميع املواد واملنتجات)
املواد) لصناعة  واالكسسوا5ات 

الغذائية،
املواد) وتصدير  ميع  استيراد  (-
واللوازم واملنتجات الغذائية،)التجا5ة)

بصفة عامة،
،) ميع العمليات) وبشكل عام) (-
والعمليات) والصناعية  التجا5ية 
املالية املتعلقة بشكل مباشر أو غير)
من) من  بأي  أو  زئًيا  كلًيا  مباشر 

االنشطة اعاله،)أو ذات الصلة.)
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زنقة) (،3 (: عنوان املقر اال تماعي)

(- بو5كون) (،2 الطابق) او5ير،) آيت 

22242)الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 675 ( (: العنباوي) مروان  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

((: العنباوي) مهدي  محمد  السيد 

175)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة

 87 ( (: العنباوي) صوفيا  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

63)حصة) ( (: السيدة فاطمة بويه)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مروان العنباوي عنوانه)ا))

  22222 ( أنفا) تجزئة أنفا سو5 مير،)

الدا5 البيضاء))املغرب.

العنباوي) مهدي  محمد  السيد 

عنوانه)ا))28،)تجزئة 5ياض األندلس)

الدا5 البيضاء)) ( (22222 ( ،)كاليفو5نيا)

املغرب.

العنباوي) صوفيا  السيدة 

عنوانه)ا))28،)تجزئة 5ياض األندلس)

الدا5 البيضاء)) ( (22222 ( ،)كاليفو5نيا)

املغرب.

عنوانه)ا)) بويه  فاطمة  السيدة 

(، األندلس) 5ياض  تجزئة  (،28

البيضاء)) الدا5  ( (22222 ( كاليفو5نيا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

العنباوي) مهدي  محمد  السيد 

عنوانه)ا))28،)تجزئة 5ياض األندلس)

الدا5 البيضاء)) ( (22222 ( ،)كاليفو5نيا)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732724.

19I

AGC CONSULTING

CIPAM TRADE صيپام ترايد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGC CONSULTING

252، زاوية شا5ع موالي يوسف 

وبو5دو، الطابق 4، شقة 11 ، 

22242، الدا5 البيضاء املغرب

صيپام ترايد CIPAM TRADE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 3، زنقة 

آيت او5ير، الطابق 2، بو5كون - 

22242  الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458621

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)صيپام)

.CIPAM TRADE(ترايد

:)-)الشراء،) غرض الشركة بإيجاز)

أو) بالتقسيط  التوزيع،) البيع،)

لجميع املواد واملنتجات و) بالجملة،)

املواد الغذائية،

توفير،) د5اسة،) تكليف،) تمثيل،) (-

تجميع وتوزيع  ميع املواد واملنتجات)

املواد) لصناعة  واالكسسوا5ات 

الغذائية،

املواد) وتصدير  ميع  استيراد  (-

واللوازم واملنتجات الغذائية،)التجا5ة)

بصفة عامة،

،) ميع العمليات) وبشكل عام) (-

والعمليات) والصناعية  التجا5ية 

املالية املتعلقة بشكل مباشر أو غير)

من) من  بأي  أو  زئًيا  كلًيا  مباشر 

االنشطة اعاله،)أو ذات الصلة.

زنقة) (،3 (: عنوان املقر اال تماعي)

(- بو5كون) (،2 الطابق) او5ير،) آيت 

22242))الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 675 ( (: العنباوي) مروان  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

((: العنباوي) مهدي  محمد  السيد 

175)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)

 87 ( (: العنباوي) صوفيا  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

حصة) (63 ( (: السيد فاطمة بويه)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مروان العنباوي عنوانه)ا))

 22222 أنفا) مير،) سو5  أنفا  تجزئة 

الدا5 البيضاء)املغرب.

العنباوي) مهدي  محمد  السيد 

عنوانه)ا))28،)تجزئة 5ياض األندلس)

البيضاء) الدا5  (22222 كاليفو5نيا) (،

املغرب.

العنباوي) صوفيا  السيدة 

عنوانه)ا))28،)تجزئة 5ياض األندلس)

البيضاء) الدا5  (22222 كاليفو5نيا) (،

املغرب.

عنوانه)ا)) بويه  فاطمة  السيدة 

(، األندلس) 5ياض  تجزئة  (،28

البيضاء) الدا5  (22222 كاليفو5نيا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العنباوي) مهدي  محمد  السيد 

عنوانه)ا))28،)تجزئة 5ياض األندلس)

البيضاء) الدا5  (22222 كاليفو5نيا) (،

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732725.

22I

International Juris Consulting

 ALMOUAYYED
 INTERNATIONAL

HOLDING OFFSHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

International Juris Consulting
 Ave(Mohamed(V((45(Apt(N°

10،(90000،(TANGER(Tanger
 Almouayyed International
Holding(Offshore)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي)45 

شا5ع محمد الخامس شقة 5قم)12 
92222)طنجة اململكة املغربية.

تحويل))املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي)

.86175
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)24)يناير)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»45)شا5ع محمد الخامس شقة 5قم)
طنجة اململكة املغربية«) (92222  12
مركز) العهد  ولي  شا5ع  (183« إلى)
92222)طنجة))  65 NREA)محل 5قم)

اململكة املغربية«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1852.

21I

ADFLUM

ADFLUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADFLUM
 N° 191 BIS(BLOC(A(HAY(GRIOU

 ZOUAGHA(FES ، 30000، FES
MAROC

ADFLUM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 191 
مكر5 بلوك أ  حي كريو زواغة 32222 

فا2 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
61973

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADFLUM
نجا5ة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعادن الخش0 و األملنيوم.
املتعلقة) األنشطة  -) ميع 

بصناعة األملنيوم.
وتسويق) وتصنيع  إنتاج  كل  (
األملنيوم،)واملرايا،)واملعدنية،)ستائر.)
االستيراد) عمليات  -) ميع 

والتصدير...
عنوان املقر اال تماعي):)5قم)191 
مكر5 بلوك أ))حي كريو زواغة)32222 

فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: فونتي) عادل  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) فونتي  عادل  السيد 
 32222 ( الحي الجديد زواغة) (1199

فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فونتي  عادل  السيد 
 32222 ( الحي الجديد زواغة) (1199

فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)617.
22I

CAFIGEC

AIN AUTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
AIN AUTO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 412 ، 
شا5ع الز5قطوني اقامة حماد 21 

الدا5 البيضاء 22122 الدا5 البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
458639

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUTO
تا ر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات املتداولة.
(، (412 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 21 حماد) اقامة  الز5قطوني  شا5ع 
22122)الدا5 البيضاء) الدا5 البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد الخيامي نو5 الدين):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) نو5  الخيامي  السيد 

عنوانه)ا))عين الشق د5ب الخير زنقة)

138)5قم)28 22122)الجدا5 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدين) نو5  الخيامي  السيد 

عنوانه)ا))عين الشق د5ب الخير زنقة)

الدا5 البيضاء) (22122  28 5قم) (138

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732713.

23I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

IBIZA MARRAKECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شا5ع موالي الحسن اقامة البردعي 

عما5ة ب الشقة 5قم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب

IBIZA MARRAKECH  شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي ساحة 

الحرية شا5ع موالي الحسن اقامة 

البردعي عما5ة ب الشقة 5قم 2 - 

42222 مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي -

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ5خ في)11)فبراير)2222)تم)

 IBIZA«(تغيير تسمية الشركة من

 LA MAISON«(إلى(«(MARRAKECH

 »BLANCHE IBIZA MARRAKECH

تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجا5ية بمراكش))بتا5يخ)23)فبراير)

2222)تحت 5قم)112745.

24I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BUSINESS GALERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شا5ع موالي الحسن اقامة البردعي 
عما5ة ب الشقة 5قم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب
BUSINESS GALERY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 24 د 
م م طريق تا5كة اقامة خالد 5قم 14 
الطابق 23  يليز  - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123239
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUSINESS GALERY
القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
نيابة عن أو نيابة عن األطراف الثالثة)
والهندسة) (، الطرق) أعمال  بجميع 
،)وتسرب) ،)والطالء) ،)والبناء) املدنية)
والنجا5ة و ميع) (، والحديد) (، املياه)
بشكل) املرتبطة  األخرى  األعمال 

مباشر أو غير مباشر ببناء)املباني
بيع) شراء) ( العقا5ية) املعامالت 

مبانى أو غيرها
 24 عنوان املقر اال تماعي):)شا5ع)
د م م طريق تا5كة اقامة خالد 5قم)14 
42222)مراكش) (- ( 23) يليز) الطابق)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
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 334 ( (: السيد عبد هللا فضالوي)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

قا�سي)) ايت  االله  عبد  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (333 ( (:

للحصة.
 333 ( (: عبو) ايت  محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
فضالوي) هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي املسيرة تاملست)44222 

الصويرة))املغرب.
قا�سي)) ايت  االله  عبد  السيد 
زنقة) بويكرة  مركز  عنوانه)ا))
اكادير)) (82222  75 5قم) الصيدلية 

املغرب.
السيد محمد ايت عبو عنوانه)ا))
 82222 ( الفرح) (37 5قم) (14 بلوك)

اكادير))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
قا�سي)) ايت  االله  عبد  السيد 
زنقة) بويكرة  مركز  عنوانه)ا))
اكادير) (82222  75 5قم) الصيدلية 

املغرب
السيد محمد ايت عبو عنوانه)ا))
 82222 ( الفرح) (37 5قم) (14 بلوك)

اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)-.
25I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LUXE QUALITY PEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شا5ع موالي الحسن اقامة البردعي 
عما5ة ب الشقة 5قم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب
  LUXE(QUALITY(PEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

موالي الحسن اقامة البردعي عما5ة 

ب الشقة 5قم 2 - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
122873

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LUXE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. QUALITY(PEINTURE
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة أوالبناء)واإلنشاءات.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
موالي الحسن اقامة البردعي عما5ة)
مراكش) (42222 (- (2 ب الشقة 5قم)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: بوغزل) سلوى  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد 5شيد الرمال):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوغزل  سلوى  السيدة 
دوا5 اوالد الدايم 5ا2 العين))42222 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) الرمال  5شيد  السيد 
مراكش) (42222 ( دوا5 بكرة الويدان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوغزل  سلوى  السيد 
دوا5 اوالد الدايم 5ا2 العين))42222 

مراكش املغرب
عنوانه)ا)) الرمال  5شيد  السيد 
مراكش) (42222 ( دوا5 بكرة الويدان)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)-.

26I

ساوث زين بزنس

ساوث زين بزنس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ساوث زين بزنس
بلوك أ عما5ة محمد فاضل 5قم 

19 حي الشهداء ، 72222، العيون 
املغرب

ساوث زين بزنس شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك أ 
عما5ة محمد فاضل 5قم 19 حي 
الشهداء العيون 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31111
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)ساوث) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

زين بزنس.
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اإلكترونية) املواقع  إنشاء) تواصل،)

والتطبيقات.
بلوك) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
حي) (19 5قم) فاضل  محمد  عما5ة  أ 
العيون) (72222 العيون) الشهداء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الحسين زهري عنوانه)ا))

عما5ة محمد فاضل زنقة افزو 5قم)
العيون) (72222 الشهداء) حي  (27

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زهري  زكرياء) السيد 

عما5ة محمد فاضل زنقة افزو 5قم)
العيون) (72222 الشهداء) حي  (27

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

25)فبراير) )بتا5يخ) االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)-.

27I

املركز املراك�سي لإل5شاد

EUPHORBE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجا5ية أو شعا5)

املركز املراك�سي لإل5شاد

شقة 5قم ٩ مدخل أ عما5ة أنس 

ما و5يل شا5ع موالي عبد هللا ، 2، 

مراكش املغرب

EUPHORBE »شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 5قم 28 

د5ب الحدادة بنصالح   - - مراكش 

املغرب.

»إضافة تسمية تجا5ية أو شعا5«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.47823

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقر5) (2222 فبراير) (17 في) املؤ5خ 

إضافة شعا5 تجا5ي للشركة وهو:

EUPHORBE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما25) (24 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112844.

28I
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املركز املراك�سي لإل5شاد

TOP HOSPITQLITY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجا5ية أو شعا5)

املركز املراك�سي لإل5شاد
شقة 5قم ٩ مدخل أ عما5ة أنس 

ما و5يل شا5ع موالي عبد هللا ، 2، 
مراكش املغرب

TOP(HOSPITQLITY »شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 5قم 

6 حا5ة السو5ى د5ب البا5ود  - - 
مراكش  املغرب .

»إضافة تسمية تجا5ية أو شعا5«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.97977
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقر5) (2222 فبراير) (25 في) املؤ5خ 

إضافة شعا5 تجا5ي للشركة وهو:
L’AUTHENTIQUE(MEDINA

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (25 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112866.
29I

NATION TP

NATION TP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

NATION TP
 N°8LOT MEKOUAR

 ZOUHOUR2 FES ، 30060، FES
MAROC

NATION TP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 N°8LOT وعنوان مقرها اإل تماعي
 MEKOUAR(ZOHOUR2 FES

 N°8LOT MEKOUAR ZOHOUR2
.FES 300000 FES(MAROC

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.47255
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 فبراير) (25 في) املؤ5خ 

قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
من) أي  د5هم«) (1.222.222«
 1.222.222« إلى) د5هم«) (199.822«
د5هم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أ5باح أو عالوات إصدا5 في 5أ2 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية بفا2))بتا5يخ)25)ما25)2222 

تحت 5قم)42311122212642.
32I

cabinet  AMSN

 SOCIETE AUTO MEKNES EL
MAKKAOUI SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cabinet  AMSN
 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،
50000، meknes(maroc

 SOCIETE AUTO MEKNES EL
MAKKAOUI SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N°23 وعنوان مقرها اإل تماعي
 RUE 20 HAY(AL(WAHDA 1

 BARAMILA(MEKNES  - 50030
MEKNES MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
49577

 27 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE AUTO MEKNES EL

.MAKKAOUI SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 1-TOLIER( AUTOMOBILES
 2-NEGOCE( EN( CARROSSERIE
 AUTO( 3-IMPORT( EXPORT( EN

.CARROSSERIE AUTO
 N°23 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 RUE 22 HAY AL WAHDA 1
 BARAMILA( MEKNES( ( -( 50030

.MEKNES MAROC
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 52.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
  EL(MAKKAOUI( AZIZ( : السيد)
522)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 EL MAKKAOUI AZIZ السيد)
 N°23 RUE 22 HAY AL عنوانه)ا))
 WAHDA 1 BARAMILA MEKNES

.52232 MEKNES MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 EL MAKKAOUI AZIZ السيد)
 N°23 RUE 22 HAY AL عنوانه)ا))
 WAHDA 1 BARAMILA MEKNES

52232 MEKNES MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1147.
31I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة العيون الساقية)

الحمراء

DODO BIGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 72222، 
العيون املغرب

dodo biga شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي خط 
الرملة 2 زنقة بن  رير 5قم 14  - 

72222 العيون املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.25477

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 ما25) (24 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

البشير لعمير) ( )ة)) تفويت السيد)
252)حصة ا تماعية من أصل)252 
عيشة) ( )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

التنجي بتا5يخ)24)ما25)2222.
التنجي محمد) )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (522 النامي)
)ة)) السيد) ( 522)حصة لفائدة) أصل)
عيشة التنجي بتا5يخ)24)ما25)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
26)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)642/2222.

32I

universal(gestion

IKRM GROUP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal(gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  5قم 
7  ليز مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب
IKRM GROUP  شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
ابن عطية الطابق الثاني 5قم 7 كليز    

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123243
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IKRM (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. GROUP
 GESTION(:(غرض الشركة بإيجاز

. INFORMATISÉE
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اقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
7)كليز)))) ابن عطية الطابق الثاني 5قم)

42222)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))99))سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة اكرام الحجباوي))):))122 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحجباوي))) اكرام  السيدة 
عنوانه)ا))سيدي عباد)4)مبنى)21)5قم)

25  42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحجباوي))) اكرام  السيدة 
عنوانه)ا))سيدي عباد)4)مبنى)21)5قم)

25  422222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112762.
33I

CRI DAKHLA

 HAMMALIL ALL IN ONE
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CRI DAKHLA
املركز الجهوي لالستثما5 ، 73222، 

الداخلة املغرب
 HAMMALIL ALL IN ONE

COMPANY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع  
الوالء  5قم 426 الداخلة - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

15461
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 HAMMALIL ALL IN ONE

.COMPANY
:) ميع) بإيجاز) الشركة  غرض 

أنشطة الخدمات))اإلدا5ية))والدعم.
شا5ع)) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 73222 (- الداخلة) (426 5قم) ( الوالء)

الداخلة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: محمد) ( ( السيد حمة ليل)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيدة حمة ليل مسعودة):))522 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حمة ليل محمد عنوانه)ا))
لفطيحات))5قم)426 73222)الداخلة)

املغرب.
مسعودة) ليل  حمة  السيدة 
 426 5قم) ( لفطيحات) عنوانه)ا))

73222)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مسعودة) ليل  حمة  السيدة 
 426 5قم) ( لفطيحات) عنوانه)ا))

73222)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( االبتدائية بوادي الده0)

ما25)2222)تحت 5قم)232.
34I

gestoria siham

SOCOMEB SOMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gestoria siham
 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

24222، الجديدة املغرب
SOCOMEB SOMPANY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
فيصل اقامة الزيتون الطابق 2 
الشقة 5قم 3  - 24222 الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

16351
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCOMEB SOMPANY
بإيجاز) الشركة  غرض 
 CONSTRUCTION (:

MÉTALLIQUES
 TRANSPORT DE

MARCHANDISES
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 2 الطابق) الزيتون  اقامة  فيصل 
الجديدة) (24222 (- ( (3 5قم) الشقة 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: فجري) الحبي0  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
522)حصة) ( (: السيد ياسين زكاوة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 (: فجري) الحبي0  السيد 

بقيمة)122)د5هم.
بقيمة) (522 (: السيد ياسين زكاوة)

122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الحبي0 فجري  السيد 

الجديدة)24222)الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)) زكاوة  ياسين  السيد 

الجديدة)24222)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحبي0 فجري  السيد 

الجديدة)24222)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتا5يخ)26)فبراير)

2222)تحت 5قم)24862.

35I

gestoria siham

WORLD GLOBAL INFO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham

 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

24222، الجديدة املغرب

WORLD GLOBAL INFO شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

نر س 5قم 146 - 24222 الجديدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

16349

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORLD GLOBAL INFO

الشركة) غرض 

 ACCESSOIRES (: بإيجاز)

TÉLÉPHONIQUES

 INFORMATIQUE

.MARCHAND DE MATÉRIEL

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الجديدة) (24222 (- (146 نر س 5قم)

املغرب.
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أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد سيدي محمد كبير):))1.222 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد سيدي محمد كبير):)1.222 
بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

كبير) محمد  سيدي  السيد 
24222)الجديدة) عنوانه)ا))الجديدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
كبير) محمد  سيدي  السيد 
24222)الجديدة) عنوانه)ا))الجديدة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتا5يخ)26)ما25)

2222)تحت 5قم)24859.
36I

LA DILIGENCE COMPTABLE

SAISS POISSSONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شا5ع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكت0 5قم 14 فا2 ، 32222، 

فا2 املغرب
SAISS POISSSONS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 I 63 وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم
متجر 5قم 3 تجزئة بسمة القط0 
الحضري بنسودة  - 32232 فا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62245
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (18

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAISS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.POISSSONS
بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالعمولة)))السمك)
 COMMISSIONNAIRE EN

.(MARCHANDISES(POISSONS
 63 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)
تجزئة بسمة القط0) (3 متجر 5قم) (I
فا2) (32232 (- ( بنسودة) الحضري 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الطويل) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100,00)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الطويل  محمد  السيد 
5قم)154)تجزئة البسمة املسيرة فا2)

32232)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الطويل  محمد  السيد 
5قم)154)تجزئة البسمة املسيرة فا2)

32232)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (23 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)2222/888.
37I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة العيون الساقية)

الحمراء

DODO BIGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 72222، 

العيون املغرب
DODO BIGA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي حي خط 
الرملة 2 زنقة بن  رير 5قم 14 - 

72222  العين املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.25477

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 ما25) (24 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
بيع معدات الصيد البحري

بيع االسماك بالتقسيط والجملة
ما5اياج

تنظيم الحفالت).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
26)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)642/2222.

38I

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

»ZITOUNA

 STE AMAL LOUATI«
CONSULTING  »SALC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FICOZI«  FIDUCIAIRE(DE
»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة القنيطرة الطابق السفلي 
5قم 13 املدينة الجديدة مكنـا2 ، 

52222، مكنا2 املغرب
 STE AMAL LOUATI«

CONSULTING  »SALC  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : الشقة 
5قم 1 مكر5 اقامة ها ر و صفاء 

شا5ع النصر ديو5 السالم مكنا2 - 
52222 مكنا2 املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.35523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 د نبر) (23 في) املؤ5خ 
 STE AMAL LOUATI« حل)
شركة) ( (CONSULTING  »SALC
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
الوحيد مبلغ 5أسمالها)12.222)د5هم)
وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة 5قم)
شا5ع) اقامة ها ر و صفاء) مكر5  (1
النصر ديو5 السالم مكنا2)-)52222 
إيقاف) ل  نتيجة  املغرب  مكنا2 

النشاط التجا5ي للشركة.
و عين:

و) اللواتي  ( املصطفى) السيد)ة))
 1 فتيحة) تجزئة  (64 5قم) عنوانه)ا))
مكنا2) (52222 حي التقدم مكنا2)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي الشقة) (2219 د نبر) (23 بتا5يخ)
صفاء) و  ها ر  اقامة  مكر5  (1 5قم)
(- شا5ع النصر ديو5 السالم مكنا2)

52222)مكنا2 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)299.

39I

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

»ZITOUNA

 Société »CAFE LE«
MOTARD

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FICOZI«  FIDUCIAIRE(DE
»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة القنيطرة الطابق السفلي 
5قم 13 املدينة الجديدة مكنـا2 ، 

52222، مكنا2 املغرب
   Société »CAFE(LE(MOTARD«
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 5قم 37 
عما5ة 8 مر ان 2 مكنا2 - 52222 

مكنا2 املغرب.
قفل التصفية
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5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.43351

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تقر5 حل) 22)د نبر) املؤ5خ في)
   Société »CAFE LE MOTARD«
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
5أسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  د5هم  (122.222
مر ان) (8 عما5ة) (37 اإل تماعي 5قم)
مكنا2 املغرب) (52222 (- مكنا2) (2
التجا5ي) النشاط  إقاف  ل:) نتيجة 

للشركة.
و عين:

و) 5حيوي  ( العالي) عبد  السيد)ة))
(2 عما5ة  النعيم  اقامة  عنوانه)ا))
شا5ع املحطة م ج مكنا2) (7 شقة)
)ة)) 52222)مكنا2 املغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 37 وفي 5قم) (2219 22)د نبر) بتا5يخ)
 52222 (- 2)مكنا2) 8)مر ان) عما5ة)

مكنا2 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)322.

42I

LA DILIGENCE COMPTABLE

HESTIA PRIVE
إعالن متعدد القرا5ات

» STE HESTIA PRIVE SARL «
5قم السجل التجا5ي بفا2 57219

 /I))بناءا على محضر الجمع العام)
الشركة) بمقر  املنعقد  اإلستثنائي 
املسجل) و  (2219 ( نونبر) (22 بتا5يخ)
نفس) من  د نبر  (13 بتا5يخ) بفا2 

السنة)،)تقر5 ما يلي:
بهبة) ( مليا) برادة  السيدة  قامت  (-
167)حصة لفائدة أخيها))السيد برادة)
للحصة) د5هم  (100,00 بمبلغ) كمال 

الواحدة.
-)قامت السيدة بنيوسف  وهرة))
166)حصة لفائدة ابنها السيد) ( بهبة)
د5هم) (100,00 بمبلغ) كمال  برادة 

للحصة الواحدة.

بين) للحصص  الجديد  التقسيم 

الشركاء))ملا مجموعه)1222)حصة:)

مليا..........333  برادة  السيدة 

حصة.

بنيوسف  وهرة....334  السيدة 

حصة.

كمال.......333  برادة  السيد 

حصة.

مع) (7 و) (6 الفصول) تم تعديل  (-

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتــابة) القانوني  اإليداع  تم  ( (/II

بفــا2) التجا5ية  باملحكمـة  الضبط 

تحت) (2219 د نبر) (18 بتا5يخ)

عدد4293/2219.

41I

CABINET AIT BELHOUCINE

MATJAR BAB FTOUH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تسمية تجا5ية أو شعا5)

CABINET AIT BELHOUCINE

 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3

 AMERCHICH(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

MATJAR BAB FTOUH »شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: فندق 

موالي مصطفى مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

»إضافة تسمية تجا5ية أو شعا5«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.65717

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقر5) (2219 أكتوبر) (11 في) املؤ5خ 

إضافة شعا5 تجا5ي للشركة وهو:

WOLON

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

24)أكتوبر) بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2219)تحت 5قم)129222.

42I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

تاتاريس طغافو ش.م.م 
TATARIS TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شا5ع املغرب العربي 5قم)2)الطابق)
تطوان) (،93222 (، تطوان) األول 

املغرب
 TATARIS(تاتا5يس طغافو ش.م.م
ذات) شركة  (TRAVAUX SARL

املسؤولية املحدودة
اإل تماعي) مقرها  وعنوان 
اإلدا5ي) الحي  العربي  املغرب  شا5ع 
 91222 (- شفشاون) الطال0  تجزئة 

شفشاون املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
5قم التقييد في السجل التجا5ي):)

1449
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)تاتا5يس)
 TATARIS TRAVAUX(طغافو ش.م.م

.SARL
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة و البناء.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) اإلدا5ي  الحي  العربي  املغرب 
 91222 (- شفشاون) الطال0 

شفشاون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
 52 ( (: الطال0) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد محمد الطال0):))52)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا الطال0 عنوانه)ا))
االدا5ي) الحي  العربي  املغرب  شا5ع 
شفشاون)91222)شفشاون املغرب.

عنوانه)ا)) الطال0  محمد  السيد 
االدا5ي) الحي  الطال0  تجزئة 

شفشاون)91222)شفشاون الغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الطال0  محمد  السيد 
االدا5ي) الحي  الطال0  تجزئة 

شفشاون)91222)شفشاون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشفشاون))بتا5يخ)27)يناير)

2222)تحت 5قم)14/2222.
43I

CHATER PREMIUM CONSULTING

WEGO RENTIN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

 CHATER PREMIUM
CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI
 4EME(ETAGE(BUR 20 ، 30000،

fes maroc
WEGO RENTIN  شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 146 شا5ع 
الوفاء طريق صفرو  - 32222 فا2 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.59765

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم تعيين) (2222 يناير) (12 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

السقاط علي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (24 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)495.
44I
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 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

ريف دريم
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شا5ع املغرب العربي 5قم 2 الطابق 
األول تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب
5يف د5يم شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
املغرب العربي 5قم 2 الطابق األول 
تطوان شا5ع املغرب العربي 5قم 2 

الطابق األول تطوان 93222 تطوان 
املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.21717
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)19)أكتوبر)2219)تقر5 حل)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) ( د5يم) 5يف  الوحيد  الشريك 
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)
مقرها اإل تماعي شا5ع املغرب العربي)
شا5ع) تطوان  األول  الطابق  (2 5قم)
األول) الطابق  (2 5قم) العربي  املغرب 
تطوان)93222)تطوان املغرب نتيجة)

ل):)الخسا5ة.
شا5ع) (4 و حدد مقر التصفية ب)
3)تجزئة) الفجيرة الطابق األ5�سي 5ق)
مرتيل) (93222 (- الوالنتي) الرباحي 

املغرب.)
و عين:

و) أوخيا5  ( ( محمد) السيد)ة))
 65 تجزئة عين ملول 5قم) عنوانه)ا))
املغرب) تطوان  (93222 ( الطوابل)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (29 بتا5يخ) ( االبتدائية بتطوان)

2219)تحت 5قم)6352.

45I

CONSEILS EVERNAGE

HOLY RIDE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

HOLY RIDE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 5قم 
25 عملية النجوم 2 البديع - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

122835
في) مؤ5خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HOLY (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.RIDE
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا5ات بدون سائق.
عنوان املقر اال تماعي):)محل 5قم)
25)عملية النجوم)2)البديع)-)42222 

مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الطاهيري) ابراهيم  السيد 
بويزكا5ن) ( املسيرة) حي  ( عنوانه)ا))

كلميم)81222)كلميم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة 5قية الطاهيري))عنوانه)ا)))
 81222 بويزكا5ن كلميم) ( حي املسيرة)

كلميم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)1913.
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PROGRESS MANAGEMENT

HAZIBICASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE(BEN(RADI(SLAUI(ETG 3 91
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
HAZIBICASH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 27  

زنقة فال فردي بيلفدي - 22322 
البيضاء ااملغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.399875
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تقر5 حل) 25)د نبر) املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
5أسمالها) مبلغ  ( (HAZIBICASH
مقرها) وعنوان  د5هم  (122.222
فردي) فال  زنقة  ( (27 اإل تماعي)
ااملغرب) البيضاء) (22322 (- بيلفدي)
النشاط) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة 

للظرفية الصعبة.
زنقة) (27 و حدد مقر التصفية ب)
فال فردي بيلفدير)-)22322)البيضاء)

ااملغرب.)
و عين:

الحزيبي)) ( الكبير) عبد  السيد)ة))
 2 الطابق) بالدالرمل  عنوانه)ا)) و 
الجديدة ااملغرب) (24222  19 الرقم)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)729349.

47I

RA CONSULTING

 STE MOUHIB ESTHETIQUE

MODE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

RA CONSULTING

 APPT(N° 4 IMMEUBLE(ALAOUI

 RUE(QATAR(VN(FES ، 30000،

FES MAROC

 STE(MOUHIB(ESTHETIQUE

MODE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

كرامة 22 مكر5 زنقة صقر زهو5 1  - 

32262 فا2 املغرب .

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.58455

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2222)تقر5 حل) 22)فبراير) املؤ5خ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 STE MOUHIB الوحيد) الشريك 

مبلغ) ( (ESTHETIQUE( MODE

وعنوان) د5هم  (22.222 5أسمالها)

 22 كرامة) شا5ع  اإل تماعي  مقرها 

 32262 (- ( (1 مكر5 زنقة صقر زهو5)

فا2 املغرب))نتيجة ل):))انعدام 5قم)

املعامالت.

شا5ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

كرامة)22)مكر5 زنقة صقر زهو5)1))-)

32262)فا2 املغرب).)
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و عين:
و) موح0  ( ( 5 اء) السيد)ة))

مكر5زنقة صقرشا5ع) ( (22 عنوانه)ا))

)فا2 املغرب)) (32262 1 كرامة زهو5)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (27 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)834.

48I

مستأمنة سامي للمحاسبة

 STE IRRI FROID ATLAS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

مستأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة 5قم 55 بلوك 4 الطابق 

األول بني مالل ، 23224، بني مالل 

املغرب

 STE IRRI FROID ATLAS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 55 

بلوك 4 حي ميمونة الطابق األول  - 

23222 بني مالل املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.9251

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ5خ في)12)فبراير)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
4)حي ميمونة الطابق) 55)بلوك) »5قم)

األول))-)23222)بني مالل املغرب«)إلى)

 8-12 و) (8-11 5قم) تجزئة  »أكربول 

قيادة و ماعة أوالد امبا5ك)-)23452 

بني مالل))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتا5يخ)23)ما25)

2222)تحت 5قم)192.

49I

EXCELLENTIA Consulting

IMAAR TRAV - اعمار طراف
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting
5  زنقة سليمان عزمي الطابق 
6 مكت0 16 شا5ع الز5قطوني 

الدا5البيضاء ، 22362، 
الدا5البيضاء املغرب

IMAAR TRAV - اعما5 طراف شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 222 

شا5ع عبد املؤمن الطابق األ5�سي 
5قم 5 الدا5 البيضاء - 22362  

الدا5البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458413
 23 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMAAR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

TRAV)-)اعما5 طراف.
البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أعمال) للمباني.) العام  والتجديد 
أو) (/ و) الداخلية  والتجديد  التطوير 
بما) املختلفة  واألعمال  الخا5 ية 
والصباغة) والبالط  البناء) ذلك  في 

وأعمال الحفر.
 222 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
األ5�سي) الطابق  املؤمن  عبد  شا5ع 
  22362 (- البيضاء) الدا5  (5 5قم)

الدا5البيضاء))املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: اد عمر) السيد عبد هللا 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا اد عمر عنوانه)ا))
يخلف) بني  (28 5قم) الفالح  حي 

املحمدية)28832)املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا اد عمر عنوانه)ا))
يخلف) بني  (28 5قم) الفالح  حي 

املحمدية)28832)املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)-.
52I

SM SOUTH CAPITAL

CODIPLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière
 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
CODIPLAST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 39 زنقة 
مقداد بوشعي0  - 22222 الدا5 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.84969

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2219 د نبر) (29 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
الحسن) )ة)) السيد) تفويت 
الضامني)5.222)حصة ا تماعية من)
السيد) ( لفائدة) حصة  (5.222 أصل)
)ة))محمد الضامني بتا5يخ)29)د نبر)

.2219
ابراهيم) )ة)) السيد) تفويت 
حصة ا تماعية من) (999 الضامني)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 أصل)
)ة))محمد الضامني بتا5يخ)29)د نبر)

.2219

5قية الضامني) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.222

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

د نبر) (29 بتا5يخ) الضامني  محمد 

.2219

فاطمة)) ( )ة)) السيد) تفويت 

بوفا25)1.222)حصة ا تماعية من)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 أصل)

)ة))محمد الضامني بتا5يخ)29)د نبر)

.2219

سعدية) )ة)) السيد) تفويت 

الضامني)1.222)حصة ا تماعية من)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 أصل)

)ة))محمد الضامني بتا5يخ)29)د نبر)

.2219

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 19 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)731541.

51I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

KACKAT PLOMB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العما5ة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب

KACKAT PLOMB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 812 

حي ا نديس - 46322 اليوسفية 

املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.981

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ5خ في)12)فبراير)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 46322 (- ا نديس) حي  (812 »5قم)

»محل) إلى) املغرب«) اليوسفية 

 46322 (- ا نديس) حي  (123 5قم)

اليوسفية))املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)72/2222.
52I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

KACHKAT PLOMB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العما5ة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب
KACHKAT PLOMB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي محل 
5قم 123 حي ا نديس - 46322 

اليوسفية املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.981

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
بركي) حفيظ  )ة)) السيد) تفويت 
522)حصة ا تماعية من أصل)122 
حصة لفائدة))السيد))ة))يوسف شبى)

بتا5يخ)11)فبراير)2222.
زهري) 5شيد  )ة)) السيد) تفويت 
522)حصة ا تماعية من أصل)122 
حصة لفائدة))السيد))ة))يوسف شبى)

بتا5يخ)11)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتا5يخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)72/2222.
53I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

KACHKAT PLOMB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العما5ة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب
KACHKAT PLOMB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها اال تماعي محل 
5قم 123 حي ا نديس - 46322 

اليوسفية .
تحويل الشكل القانوني للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.981

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)12)فبراير)2222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)72/2222.

54I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

KACHKAT PLOMB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العما5ة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب
KACHKAT PLOMB  شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي محل 
5قم 123 حي ا نديس - 46322 

اليوسفية املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.981

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 فبراير) (12 املؤ5خ في)
شبى) مسير  ديد للشركة السيد)ة))

عبد الرحيم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)72/2222.

55I

SM SOUTH CAPITAL

 CASABLANCA NEW
CONTRACTORS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière
 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
 CASABLANCA NEW

CONTRACTORS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي 387 شا5ع 

محمد الخامس - 22222 الدا5 
البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.385229
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2219 نونبر) (21 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
املراقبة),)األمن والتنظيف.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732429.
56I

fiduciaire(capital(orient

TIMLAL TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire(capital(orient
 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE
 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7
OUJDA ، 60000، oujda(maroc
TIMLAL TRAVAUX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة 
النجد 4 5 الخير 2 5قم 21 و دة  - 

62222 و دة  املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.32125

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2222)تقر5 حل) 26)فبراير) املؤ5خ في)

ذات) شركة  (TIMLAL TRAVAUX

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 100.000,00 الوحيد مبلغ 5أسمالها)

اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 

 21 5قم) (2 الخير)  5 (4 النجد) تجزئة 

و دة))-)62222)و دة))املغرب نتيجة)

لعدم تحقق هدف الشركة).

و عين:

السيد)ة))أحمد)))باللي و عنوانه)ا))

 12 5قم) امليمنة  زنقة  (4 النجد) حي 

و دة)) (62222 و دة) ( يحي) سيدي 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  (2222 فبراير) (26 بتا5يخ)

(- ( 21)و دة) 5قم) (2 5 الخير) (4 النجد)

622222)و دة))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)925.

57I

MLJ GROUPE

MLJ GROUPE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLJ GROUPE

3 زنقة انوال مر2 السلطان ، 

22412، الدا5 البيضاء املغرب

MLJ GROUPE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 3 زنقة 

انوال مر2 السلطان - 22142 الدا5 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

456227



2333 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MLJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE
مطعم،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
قاعة) السريعة،) للو بات  محل 

االلعاب.
زنقة) (3 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
انوال مر2 السلطان)-)22142)الدا5)

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد مصطفى يوبيل)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مصطفى يوبيل عنوانه)ا))
16)زنقة ڭا5دن تقاطع كامبو الوازيس)

22152)الدا5 البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى يوبيل عنوانه)ا))
16)زنقة ڭا5دن تقاطع كامبو الوازيس)

22152)الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732222.
58I

SM SOUTH CAPITAL

 CASABLANCA NEW
CONTRACTORS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière
 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
 CASABLANCA NEW

CONTRACTORS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 387 شا5ع 

محمد الخامس - 22222 الدا5 
البيضاء املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.385229
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)21)نونبر)2219)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»387)شا5ع محمد الخامس)-)22222 
»شا5ع) إلى) املغرب«) البيضاء) الدا5 
الرشيد) محمد  زنقة  امللكي  الجيش 
(- (5 5)شقة 5قم) مركز إيمان الطابق)

22222)الدا5 البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732429.
59I

SM SOUTH CAPITAL

 CASABLANCA NEW
CONTRACTORS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

5فع 5أسمال الشركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière
 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
 CASABLANCA NEW

CONTRACTORS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 387 شا5ع 

محمد الخامس - 22222 الدا5 
البيضاء املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.385229

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم) (2219 نونبر) (21 في) املؤ5خ 

قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

»922.222)د5هم«)أي من)»122.222 

د5هم«) (1.000.000,00« إلى) د5هم«)
)إ راء)مقاصة مع ديون) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدا5 و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732429.

62I

BOUCHTA COMPTA

MULTITEK SOLUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

MULTITEK SOLUTION  شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 PLACE 39 وعنوان مقرها اإل تماعي

 DE SUEDE AVENUE MOULAY

 HICHAM RESIDENCE CITY

 LOGE » A «. - 90000 TANGER

.MAROC

تعيين مسير  ديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.65983

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم تعيين) (2219 نونبر) (24 املؤ5خ في)

السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

كمسير) (CHAMI  ABDELKADER

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نبر) (23 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)8121.

61I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة العيون الساقية)

الحمراء

 EL HASANI COMMERCE 
PARTENAIRES
شركة التضامن

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 72222، 
العيون املغرب

 EL HASANI COMMERCE 
PARTENAIRES  شركة التضامن
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

السعديين الحي الجديد  - 72222 
طرفاية املغرب

تأسيس شركة التضامن 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32779
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (22
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 EL HASANI COMMERCE ( (:

. PARTENAIRES
غرض الشركة بإيجاز):)االشغال و)

الخدمات املختلفة)
التجا5ة العمة

االستراد و التصدير
التجا5ة االكترونية.

شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 72222 (- ( الجديد) الحي  السعديين 

طرفاية املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: الحساني) السيد محسن 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: سعيد) الحساني  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2330

السيد محسن الحساني عنوانه)ا))
الجديد)) الحي  السعديين  شا5ع 

72222)طرفاية املغرب.
السيد الحساني سعيد عنوانه)ا))
الجديد)) الحي  السعديين  شا5ع 

72222)طرفاية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحساني سعيد عنوانه)ا))
الجديد)) الحي  السعديين  شا5ع 

72222)طرفاية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (11 بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)251/22.

62I

BOUCHTA COMPTA

ZENTAURIUS INVESTMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

 ZENTAURIUS INVESTMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة عبد 
هللا الهبطي اقامة القد2 5قم 34 - 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.78229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تقر5 حل) 27)فبراير) املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  ZENTAURIUS INVESTMENT
د5هم) (122.222 5أسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة عبد)
 34 5قم) القد2  اقامة  الهبطي  هللا 
(: نتيجة ل) املغرب  طنجة  (92222 (-

صعوبة التمويل.
و حدد مقر التصفية ب زنقة عبد)
(- (34 هللا الهبطي اقامة القد2 5قم)

92222)طنجة املغرب.)

و عين:
و) ) لوان  هللا) عبد  السيد)ة))
 2 الهناء) اقامة  ما5بيا  حي  عنوانه)ا))
طنجة) (92222  31 5قم) (7 الطابق)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (24 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1534.

63I

SOUHAL CONSULTING

STE ATLAS SYNDIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE ATLAS SYNDIC  شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عين السنة 

دوا5 موالي عبد هللا السعادة  - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
123271

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ATLAS SYNDIC

غرض الشركة بإيجاز):)-)الخدمات)
:)))النقابة و الوساطة العقا5ية)

عين) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
السنة دوا5 موالي عبد هللا السعادة))

-)42222)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
5ضوان) هللا  معطى  ايت  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
5ضوان) هللا  معطى  ايت  السيد 
مراكش) (42222 مراكش) عنوانه)ا))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
5ضوان) هللا  معطى  ايت  السيد 
مراكش) (42222 مراكش) عنوانه)ا))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (23 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112787.
64I

MEH EXPERTISE

DOUMA MAINTENANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة 5قم 8 حي 
إقبال خريبكة ، 25223، خريبكة 

املغرب
DOUMA MAINTENANCE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي ياسمينة 2 
5قم 343 - 25222 خريبكة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.6213
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (27 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

نقل البضائع لحساب الغير).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بخريبكة))بتا5يخ)24)ما25)

2222)تحت 5قم)115.

65I

LEGALIS CONSEIL

TÔLERIE LES AMIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL

 Rue(Hoceima, Résidence ,41

 Benzakour 2ème(étage(n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES

MAROC

TÔLERIE LES AMIS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  شا5ع ابن 

االثير ، مركز تسوق النو5 ، الطابق 

األول ، متجر 5قم 129 ؛ - 32222 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62169

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (16

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TÔLERIE LES AMIS

إصالح) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

هياكل السيا5ات)

•)بيع قطع غيا5 السيا5ات.

غيا5) قطع  وتصدير  استيراد  (•

السيا5ات.
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عنوان املقر اال تماعي):))شا5ع ابن)
الطابق) (، مركز تسوق النو5) (، االثير)
 32222 (- ؛) (129 متجر 5قم) (، األول)

فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد برادة عادل):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 16 السيد برادة عادل عنوانه)ا))
 32222 الجرا5ي) النبي  عبد  (2 زنقة)

فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فخا5ي  هند  السيدة 
زنقة محمد فويتح ملع0 الخيل) (16

32222)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (27 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)822.
66I

STE FIPARK

SOCIETE ELECTRO RNM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42

 AIN(SMEN(FES ، 30000، FES
MAROC

SOCIETE ELECTRO RNM  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 5قم 
12 عما5ة ا بلوك ك تجزئة النسيم 

املسيرة  - 32222 فا2 املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.55897

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 فبراير) (27 املؤ5خ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة))طا5ق)

عادل كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

.D:915/2222(2222)تحت 5قم

67I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

Z&G
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
Z&G شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

األطلس 1, زنقة 7, 5قم 32 - مكنا2 
- 52222 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
49557

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.Z&G(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
-نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير.
-أشغال مختلفة.

-تصدير و استيراد.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
األطلس)1,)زنقة)7,)5قم)32)-)مكنا2)-)

52222)مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 722 ( (: الزعيمي) السيد  مال 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 322 ( (: الزعيمي) ( ايوب) السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الزعيمي  السيد  مال 
مكنا2) الزيتون  5ياض  (456 5قم)

52222)مكنا2 املغرب.
الزعيمي عنوانه)ا)) ( السيد ايوب)
مكنا2) الزيتون  5ياض  (456 5قم)

52222)مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الزعيمي  السيد  مال 
مكنا2) الزيتون  5ياض  (456 5قم)

52222)مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1116.
68I

د5عة ا5شادات ش.م.م

HAMZA BUILDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

د5عة ا5شادات ش.م.م
15 شا5ع بئر أنز5ان صندوق بريد 
12 تصومعت 15 شا5ع بئر أنز5ان 

صندوق بريد 12 تصومعت، 
45222، و5زازات املغرب

HAMZA BUILDING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 22 
عما5ة 5قم 125 الحي املحمدي - 

45222 و5زازات املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.12219

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم) (2222 ما25) (22 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
»922.222)د5هم«)أي من)»622.222 
عن) د5هم«) (1.522.222« إلى) د5هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بو5زازات))بتا5يخ)24)ما25)

2222)تحت 5قم)142.

69I

مستأمنة فيسكاكوم

MENUISERIE MOUMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مستأمنة فيسكاكوم

5قم 25، زنقة املستشفى، ، 25352، 

وادي زم املغرب

MENUISERIE MOUMANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 5قم 6 

تجزئة بلبصير  - 25352  وادي زم 

املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.385

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر5 حل) (2218 نونبر) (28 املؤ5خ في)

MENUISERIE MOUMANE)شركة)

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) د5هم  (12.222 5أسمالها)

تجزئة) (6 5قم) اإل تماعي  مقرها 

وادي زم املغرب) ( (25352 (- ( بلبصير)

نتيجة لعدم تحقيق غرض

الشركة.

و عين:

السيد)ة))عزيز)))مومن و عنوانه)ا))

25352))وادي) ( 6)تجزئة بلبصير) 5قم)

زم املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 6 5قم) وفي  (2222 فبراير) (28 بتا5يخ)

زم) وادي  (25352 (- ( بلبصير) تجزئة 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم))بتا5يخ)25)ما25)

2222)تحت 5قم)15.

72I
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COFISCOM

ORIENTALE EVASION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

ORIENTALE EVASION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 5قم 12 
زنقة يعقوب املنصو5 حي الحسني  - 

63322 بركان املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.1615

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تقر5 حل) 32)د نبر) املؤ5خ في)
ORIENTALE EVASION)شركة ذات)
5أسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د5هم  (12.222
يعقوب) زنقة  (12 5قم) اإل تماعي 
املنصو5 حي الحسني))-)63322)بركان)
االقتصادية) الالزمة  نتيجة  املغرب 

و5غبة املسير في العودة الى بلده.
و عين:

كريزود) ( 5ين) باتريك  السيد)ة))
يعقوب) زنقة  (12 5قم) عنوانه)ا)) و 
بركان) (63322 املنصو5 حي الحسني)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 12 وفي 5قم) (2219 32)د نبر) بتا5يخ)
(- زنقة يعقوب املنصو5 حي الحسني)

63322)بركان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)122/2222.
71I

ملياء)الحيرش

 SOCIETE EL ABBASSI
PLANET SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ملياء الحيرش
5قم 4 تجزئة عما5 ، 24352، سيدي 

بنو5 املغرب
 SOCIETE EL ABBASSI PLANET

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 22 
تجزئة دنيا سيدي بنو5 - 24352 

سيدي بنو5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

2229
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2218 د نبر) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE EL ABBASSI PLANET

.SARL
عقاقير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتجا5ة في مواد البناء.
 22 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)
 24352 (- بنو5) سيدي  دنيا  تجزئة 

سيدي بنو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
((: ( عبدالواحد) العبا�سي  السيد 
522)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)

.
السيدة غلمي كلثوم):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عبدالواحد)) العبا�سي  السيد 
عمران) اوالد  الكدية  دوا5  عنوانه)ا))
بنو5) سيدي  (24352 بنو5) سيدي 

املغرب.
عنوانه)ا)) كلثوم  غلمي  السيدة 
دوا5 الكدية اوالد عمران سيدي بنو5)

24352)سيدي بنو5 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالواحد)) العبا�سي  السيد 
عمران) اوالد  الكدية  دوا5  عنوانه)ا))
بنو5) سيدي  (24352 بنو5) سيدي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بنو5) بسيدي  االبتدائية 

يناير)2219)تحت 5قم)2846.
72I

مكت0 أمنزوي

STE EXPERT LIFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت0 أمنزوي
شا5ع 5وسيا إقامة النيل بلوك »2« 

5قم 1 ، 92212، طنجة املغرب
STE EXPERT LIFT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
بد5يوين قطعة 2324 الطابق 

األ5�سي   كزناية     - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
124615

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. EXPERT LIFT
صيانة و) (: غرض الشركة بإيجاز)
اصالح  ميع انواع املعدات و األالت)

ايراد كل ما له عالقة مباشرة أو)
غير مباشرة بهدف الشركة).

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
بد5يوين قطعة)2324)الطابق األ5�سي)))

كزناية)))))-)92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( السيدة خديجة السالمي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 522 ( (: ( السيدة سعاد بن شنوف)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السالمي)) خديجة  السيدة 
5قم) ( اعزي0 الحاج قدو5) عنوانه)ا))

11  92222)طنجة املغرب.

شنوف)) بن  سعاد  السيدة 
عنوانه)ا))6)زنقة واد بوفكران نر س))

32222)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السالمي)) خديجة  السيدة 
5قم) ( اعزي0 الحاج قدو5) عنوانه)ا))

11  92222)طنجة املغرب

شنوف)) بن  سعاد  السيدة 
عنوانه)ا))6)زنقة واد بوفكران نر س))

32222)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (23 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231232.

73I

GLOFID

ELECTRO GATE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID

78 شا5ع املقاومة اقامة املرزوقي 

الطابق الثاني الرقم 19 ، 22132، 

الدا5 البيضاء املغرب

ELECTRO GATE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 75 شا5ع 

11 يناير الطابق األول الشقة 5 169 

- 22222 الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

456425
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في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRO GATE
تا ر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مستو5د بائع لنصف الجملة
تا ر بائع لال هزة املعلوماتية.

75)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
11)يناير الطابق األول الشقة 5)169)-)

22222)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: شيكو) يونس  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شيكو  يونس  السيد 
  27 129)ش) إقامة فال تيسير عما5ة)

22222)الدا5 البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) شيكو  يونس  السيد 
  27 129)ش) إقامة فال تيسير عما5ة)

22222)الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732396.
74I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

ESTUDIO 93 SARLُ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL
EL AZDI

298  شا5ع التهامي الوزاني اقامة 

أماني  5قم 21 تطوان ، 93222، 
تظوان املغرب

Estudio 93 SARLُ شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

دوبي زنقة 1 5قم 22 تطوان تطوان 
93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
26593

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Estudio 93 SARLُ
غرض الشركة بإيجاز):)

د5اسات)) خدمات،) األعمال،) (-
البناء،) مجال  في  واستشا5ات 

واألشغال العامة.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
تطوان تطوان) (22 5قم) (1 دوبي زنقة)

93222)تطوان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد محمد الصمدي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الصمدي عنوانه)ا))
شا5ع بو5 سعيد 5قم)82)ط)3)تطوان)

93222)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الصمدي عنوانه)ا))
شا5ع بو5 سعيد 5قم)82)ط)3)تطوان)

93222)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 بتا5يخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت 5قم)362.
75I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

 BASSATINE CHAOUEN
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL
EL AZDI

298  شا5ع التهامي الوزاني اقامة 
أماني  5قم 21 تطوان ، 93222، 

تظوان املغرب
 BASSATINE CHAOUEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

الحسن الثاني حي الريسوني 5قم 22 
شا5ع الحسن الثاني حي الريسوني 
5قم 22 91222 شفشاون املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.823
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))معاد))بن األمين)
العلمي)32)حصة ا تماعية من أصل)
محمد) )ة)) السيد) ( 32)حصة لفائدة)

ياسين بتا5يخ)24)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتا5يخ) ( بشفشاون) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)24/2222.
76I

TGE FIDUS

AB LUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TGE FIDUS
حي الوحدة 5قم 168 ، 22822، 

املحمدية املغرب
AB LUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 46 اقامة 

سميكراف بني يخلف - 28815 

املحمدية املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.15225

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2219 نونبر) (21 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

احمد خريبش) )ة)) تفويت السيد)

522)حصة ا تماعية من أصل)522 

بوشعي0) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الكو5ية بتا5يخ)13)نونبر)2219.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 27 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)372.

77I

TGE FIDUS

AB LUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

TGE FIDUS

حي الوحدة 5قم 168 ، 22822، 

املحمدية املغرب

AB LUM  شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

سميكراف 5قم 46 بني يخلف - 

28815 املحمدية املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.15225

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم تعيين) (2219 نونبر) (21 املؤ5خ في)

السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

الكو5ية بوشعي0 كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)372.

78I
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TGE FIDUS

AB LUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

TGE FIDUS
حي الوحدة 5قم 168 ، 22822، 

املحمدية املغرب
AB LUM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي اقامة 
سميكراف 5قم 46 بني يخلف - 

28815 املحمدية املغرب.
تغيير تسمية الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
15225

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى  (
تم تغيير) (2222 يناير) (32 في) املؤ5خ 
إلى) (»AB LUM« تسمية الشركة من)

. « PERFECT AL«
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)372.

79I

HORICOM

 SOCIETE OUMED DECO
DESIGN

إعالن متعدد القرا5ات

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE OUMED DECO

DESIGN »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة 

3 5قم 72 حي الوحدة 1 - 52222 
مكنا2 املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.42867
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ5خ في)23)أكتوبر)2219)تم اتخاذ)

القرا5ات التالية:)

قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة مسير اخر

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة مسير اخر

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (24 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1138.

82I

mohammed boumzebra

STE SJB 2D BULDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

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

وعنوان مقرها اإل تماعي : زنقة 

الياسمين الرقم 22 ايت �سي اعلي - 

23222 الفقيه بن صالح املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.4293

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2222)تقر5 حل) 25)فبراير) املؤ5خ في)

 STE SJB 2D BULDING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
5أسمالها)500.000,00)د5هم وعنوان)

الياسمين) زنقة  اإل تماعي  مقرها 

 23222 (- اعلي) �سي  ايت  (22 الرقم)

نتيجة) املغرب  صالح  بن  الفقيه 

القفالها بصفة نهائية.

و عين:

و) ضامن  ( احمد) السيد)ة))

 23222 الفقيه بن صالح) عنوانه)ا))

الفقيه بن صالح املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
السيد)ة))5شيد)) الل و عنوانه)ا))

الفقيه بن) (23222 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زنقة) وفي  (2222 فبراير) (25 بتا5يخ)
(- ايت �سي اعلي) (22 الياسمين الرقم)

23222)الفقيه بن صالح املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا5يخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)
22)ما25)2222)تحت 5قم)59/2222.

81I

WAFCOM

O.K DEVEELOPPEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WAFCOM
 RUE(JAURES 2 EME(ETAGE 23
 N°6 QUARTIER(GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

O.K DEVEELOPPEMENT شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
بو5كون زنقة  عفر بن الحبي0 
إقامة املشرق 2 الطابق 3 الدا5 
البيضاء 22222 الدا5 البيضاء 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.252331

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 O.K الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) ( (DEVEELOPPEMENT
وعنوان) د5هم  (32.222 5أسمالها)
مقرها اإل تماعي شا5ع بو5كون زنقة)
 2 املشرق) إقامة  الحبي0  بن   عفر 
 22222 البيضاء) الدا5  (3 الطابق)
الدا5 البيضاء)املغرب نتيجة ل):)وقف)

النشاط.
شا5ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بو5كون زنقة  عفر بن الحبي0 إقامة)
البيضاء) الدا5  (3 الطابق) (2 املشرق)

22122)الدا5 البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) الواحماني  ( ( عمر) السيد)ة))

 3 عما5ة) ج ح9) (2 السالم) عنوانه)ا))

البيضاء) الدا5  (22222   3 الطابق)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)731245.

82I

FIDUCIAIRE MOUANI

STE ADILHOU CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD(ZERKTOUNI 1ER(ETAGE

 APPT(N° 02 HAY(ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA(MAROC

STE ADILHOU CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 A3 2EME وعنوان مقرها اإل تماعي

 ETAGE 15 BIS(CAID(DRISS -

.54000 KHENIFRA(MAROC

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.2655

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ5خ في)23)فبراير)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 A3 2EME ETAGE 15 BIS CAID«

 DRISS( -( 54000( KHENIFRA

 APPARTEMENT« إلى) (»MAROC

 QT( LA( MARCH( VERTE( AIT

 ISHAQ( EL( KBAB( -( 54000

.»KHENIFRA  MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتا5يخ)25)ما25)

2222)تحت 5قم)69.
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ANNONCE B.O

»LIBRAIRIE MAZAGANE«
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE B.O
 ،ANNONCE(B.O ، 24000

MAROC الجديدة
»LIBRAIRIE MAZAGANE« شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي السفلي، 
بقعة 43، زهرة الجديدة، تجزئة 

وسط الجديدة، عما5ة 8، مراب 1، 
الجديدة - 24222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
16345

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»LIBRAIRIE MAZAGANE«
بيع) (1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األدوات) بيع  (3- مكتبة.) (2- الكت0.)

املكتبية..
السفلي،) (: عنوان املقر اال تماعي)
تجزئة) الجديدة،) زهرة  (،43 بقعة)
(،1 مراب) (،8 عما5ة) وسط الجديدة،)

الجديدة)-)24222)الجديدة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الجرزي) السيد سعيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الجرزي  السيد سعيد 
الجديدة) أيمن،) تجزئة  (،5 الرقم)

24222))الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الجرزي  السيد سعيد 
الجديدة) أيمن،) تجزئة  (،5 الرقم)

24222))الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتا5يخ)25)فبراير)

2222)تحت 5قم)24853.

84I

ANNONCE B.O

»M2M PRO«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANNONCE B.O
 3ème(étage, avenue(Mohamed

 V, résidence(Hassania, n°12,
El(Jadida . ، 24100، الجديدة 

MAROC
»M2M PRO« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
الثالث، شا5ع محمد الخامس، 

إقامة الحسنية، 5قم 11، الجديدة - 
24222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
16383

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 M2M«(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.»PRO
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
اإلدا5ية) املباني  في  -1التنظيف 
 2- املالبس.) وغسل  والصناعية 

التجا5ة.)-3)أشغال مختلفة والبناء.

الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الخامس،) محمد  شا5ع  الثالث،)
إقامة الحسنية،)5قم)11،)الجديدة)-)

24222)الجديدة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: الجرزي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

M2M( SERVICES- الشركة)

 122 SARL-AU(:((500)حصة بقيمة)

د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الجرزي  السيد سعيد 

الجديدة) أيمن،) 5،تجزئة  الرقم)

24222)الجديدة املفرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الجرزي  السيد سعيد 

الجديدة) أيمن،) 5،تجزئة  الرقم)

24222)الجديدة املفرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتا5يخ)22)ما25)

2222)تحت 5قم)24881.

85I

FIDUCAB

EXPERTISE PARTAGEE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCAB

 RUE(EL(QOURI  IMMB 10

 BUREAU 5 ، 14000، KENITRA

MAROC

EXPERTISE PARTAGEE  شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 
5قم12زاوية زنقة يعقوب املنصو5 

و محمد القري مكت0 5 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

51643

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2219 فبراير) (11

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. EXPERTISE PARTAGEE

غرض الشركة بإيجاز):)إستشا5ات)

في التسيير.

(: اال تماعي) املقر  عنوان 

املنصو5) يعقوب  زنقة  5قم12زاوية 

 14222 (- (5 مكت0) القري  محمد  و 

القنيطرة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: حسن) أسكو5  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حسن  أسكو5  السيد 

القنيطرة)14222)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حسن  أسكو5  السيد 

القنيطرة)14222)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2219)تحت 5قم)821.
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CABINET KHACHIM

 SOCIETE CHOUKAM
TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
 SOCIETE CHOUKAM TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 N°1817 وعنوان مقرها اإل تماعي

حي الوفاء القنيطرة - 14222 
القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.53879

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 فبراير) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
حمزة بوشوك) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.222
1.222)حصة لفائدة))السيد))ة))5ضا)

بوشوك بتا5يخ)25)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتا5يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)622.
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fudben

 SOCIETE MIMPART SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fudben
-71شا5ع املسيرة الناظو5، 62222، 

الناظو5 املغرب
 SOCIETE MIMPART SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

إصبانن زنقة 1 5قم 169 الناضو5 - 
62222 الناظو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
18923

بمقت�سى))عقد عرفي مؤ5خ في)12 
القانون) تم إعداد  (2219 يونيو) من 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MIMPART SARL AU
-إنجاز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 ميع عملية البيع األو5اق الطباعة)

واملكات0 ونشراالفتات اإلشها5
-إنجاز عملية الطباعة والتصدير)

واإلستيراد.).
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- الناضو5) (169 5قم) (1 إصبانن زنقة)

62222)الناظو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ميمون) ا واو  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 1222 (: ميمون) ا واو  السيد 

بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ميمون  ا واو  السيد 
حي إصبانن زنقة)1)5قم)169)الناضو5)

62222))الناظو5 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ميمون  ا واو  السيد 
حي إصبانن زنقة)1)5قم)169)الناضو5)

62222)الناظو5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
من) (19 بتا5يخ) ( االبتدائية بالناضو5)

يونيو)2219)تحت 5قم)938.
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BOUCHTA COMPTA

MULTITEK SOLUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

MULTITEK SOLUTION  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي «39 
 PLACE DE SUEDE AVENUE

 MOULAY HICHAM RESIDENCE
 CITY(LOGE » A  - 90000

.TANGER MAROC
تغيير تسمية الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
65983

الشريك) قرا5  بمقت�سى  (
 2219 نونبر) (24 في) املؤ5خ  الوحيد 
من) الشركة  تسمية  تغيير  تم 
إلى) (« (MULTITEK SOLUTION«
 INTERNATIONAL MARINE(«
 TECHNOLOGIES MOROCCO

. «  (IMTECH-MARINE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نبر) (23 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)8121.
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DIGITANET

DIGITANET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DIGITANET
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20500، CASABLANCA(MAROC
DIGITANET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شا5ع 
الز5قطوني طبقة 3  شقة 6 الدا5 

البيضاء الدا5 البيضاء 22522 الدا5 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458625

 28 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ما25)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIGITANET

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

. PROGRAMMATION

46)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)

الدا5) (6 شقة) ( (3 الز5قطوني طبقة)

البيضاء)الدا5 البيضاء)22522)الدا5)

البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (: ( السيدة حنان بلعسكري)

حصة بقيمة)22.222)د5هم للحصة).

 522 ( (: ( الرامي) براهيم  السيد 

حصة بقيمة)52.222)د5هم للحصة).

 322 ( (: ( ياسين عبدالوي) السيد 

حصة بقيمة)32.222)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بلعسكري)) حنان  السيدة 

البيضاء) الدا5  املعا5يف  عنوانه)ا))

22522)الدا5 البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) ( الرامي) براهيم  السيد 

املعا5يف الدا5 البيضاء)22522)الدا5)

البيضاء)املغرب.

السيد ياسين عبدالوي))عنوانه)ا))

فا2))12822)فا2))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بلعسكري) حنان  السيدة 

البيضاء) الدا5  املعا5يف  عنوانه)ا))

22522)الدا5 البيضاء)املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732723.

92I

MAISON LAILA SADKI

MAISON LAILA SADKI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAISON LAILA SADKI
 CASABLANCA(CASA، 20500،

CASA MAROC
MAISON LAILA SADKI شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شا5ع 
الز5قطوني طبقة 3  شقة 6 الدا5 

البيضاء الدا5 البيضاء 22522 الدا5 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
458153

 28 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ما25)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAISON LAILA SADKI
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

. ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
46)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
الدا5) (6 شقة) ( (3 الز5قطوني طبقة)
البيضاء)الدا5 البيضاء)22522)الدا5)

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيدة ليلى صادقي)):))122)حصة)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( صادقي) ليلى  السيدة 
 D طريق أزمو5 تجزئة الضحى عما5ة)
شقة)6 22422)الدا5 البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( صادقي) ليلى  السيدة 
 D طريق أزمو5 تجزئة الضحى عما5ة)
شقة)6 22422)الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732234.
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fidact

BEN ALI MULTI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidact
5قم 22 بلوك E حي السالم ، 
14222، سيدي سلمان املغرب

BEN ALI MULTI TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عما5ة 498 
الشقة 5قم 17 - 14222 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

53163
 13 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 شتنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALI MULTI TRAVAUX
-نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير
-)نقل األشخاص

-)األشغال املختلفة.

عما5ة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 14222 (- (17 5قم) الشقة  (498

القنيطرة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: بوكرين) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد ياسر بوكرين):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوكرين  ممحد  السيد 

 14222  17 الشقة 5قم) (498 عما5ة)

القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)) بوكرين  ياسر  السيد 

127)شا5ع بئر أنز5ان)14222)سيدي)

سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوكرين  ياسر  السيد 

127)شا5ع بئر أنز5ان)14222)سيدي)

سليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

5قم) تحت  (2219 أكتوبر) (21

.2527/2219
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FIDORO(MULTI-SERVICES

FIRADFAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO(MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC

FIRADFAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القسم 

2، الزنقة 11، الرقم 2، الداخلة. - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

15479

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FIRADFAR

غرض الشركة بإيجاز):)التجا5ة في)

املواد الغذائية،)مطعم،)إيواء،)تجا5ة)

وخدمات مختلفة..

عنوان املقر اال تماعي):)حي القسم)

(- الداخلة.) (،2 الرقم) (،11 الزنقة) (،2

73222)الداخلة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: قرطوش) فريد  السيد 

حصة بقيمة)100,00)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) قرطوش  فريد  السيد 

الداخلة)73222)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) قرطوش  فريد  السيد 

الداخلة)73222)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتا5يخ) ( االبتدائية بوادي الده0)

ما25)2222)تحت 5قم)242.
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SADHANA FERME D’HOTES

 SADHANA FERME
D’HOTES SARL A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SADHANA FERME D’HOTES

 DOUAR RIAD CERCLE EL BOUR

 COMMUNE RURALE OULAD

 HASSOUN-MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 SADHANA FERME D›HOTES

SARL A.U شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 

الرياض دائرة البو5 املنطقة 

الحضرية اوالد حسون مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

93523

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 يناير) (16

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SADHANA FERME D’HOTES

.SARL A.U

 MAISON(((:(غرض الشركة بإيجاز

.ET FERME D’HOTES

دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

املنطقة) البو5  دائرة  الرياض 

(- مراكش) حسون  اوالد  الحضرية 

42222)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الكرطي) ليلى  السيدة 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الكرطي  ليلى  السيدة 
 42222 مراكش) (322 5قم) إسيل 

MARRAKECH)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الكرطي  ليلى  السيدة 
 42222 مراكش) (322 5قم) إسيل 

MARRAKECH)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)121922.

94I

FIDORO(MULTI-SERVICES

ATLANTIQUE DAWAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO(MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
ATLANTIQUE(DAWAS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 55، 

شا5ع العلويين، الداخلة. - 73222 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
15477

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATLANTIQUE(DAWAS
الصيد،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التجا5ة في األسماك ومنتجات البحر،)

استيراد وتصدير.

(،55 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 73222 (- الداخلة.) العلويين،) شا5ع 

الداخلة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

حصة) (522 ( (: براي) زيني  السيد 

بقيمة)100,00)د5هم للحصة).

السيد يحفظو براي):))522)حصة)

بقيمة)100,00)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) براي  زيني  السيد 

الداخلة)73222)الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)) براي  يحفظو  السيد 

الداخلة)73222)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) براي  زيني  السيد 

الداخلة)73222)الداخلة املغرب

عنوانه)ا)) براي  يحفظو  السيد 

الداخلة)73222)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتا5يخ) ( االبتدائية بوادي الده0)

ما25)2222)تحت 5قم)241.

95I

CONSEILS EVERNAGE

LUCK DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

LUCK DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املسا5  5قم  233 طريق اسفي  - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123423

 22 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ما25)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LUCK (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وتوزيع)

املنتجات الغذائية.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(- ( اسفي) طريق  (233 ( 5قم) ( املسا5)

42222)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عزالدين) بلفضالي  السيد 

منا5) تجزئة  االزدها5  حي  عنوانه)ا))

5قم) شقة  (125 5قم) اقامة سوميلة 

مراكش) (42222 التاني) الطابق  (12

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ايهيري  فتيحة  السيدة 

الوحدة) تجزئة  و  ( بلوك) (589 5قم)

العيون)72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (25 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)2567.

96I
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CABINET AIT BELHOUCINE

SURVIVAL FIT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3

 AMERCHICH(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

SURVIVAL FIT  شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Rue وعنوان مقرها اإل تماعي

 IBN(TOFAIL “LOT82” AÏN

 ZIT(QUARTIER(INDUSTRIEL

MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123339

في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (31

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SURVIVAL FIT

 Salle (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 de sport; Vente de produits

 de nutrition; Organiser des

 compétitions national et

;international

 Vente de matériel et

.accessoire de sport

 Rue (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 IBN( TOFAIL( “LOT82”( AÏN

 ZIT( QUARTIER( INDUSTRIEL

مراكش) (MARRAKECH( -( 40000

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

((: ( الو داني) الكريم  عبد  السيد 

122)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الو داني) الكريم  عبد  السيد 
فيال) الحسيمة  زنقة  عنوانه)ا))

 42222 مراكش) الو داني  يليز 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الو داني) الكريم  عبد  السيد 
فيال) الحسيمة  زنقة  عنوانه)ا))

 42222 مراكش) الو داني  يليز 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (24 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112847.

97I

jilovta(sarl

 AHFIR NOUVEAU

LOCATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta(sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

  AHFIR NOUVEAU LOCATION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 39  شا5ع 

الحسن التاني  - 63252 احفير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

7285

 27 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AHFIR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. NOUVEAU LOCATION
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا5ات بدون سائق).
عنوان املقر اال تماعي):)39))شا5ع)
احفير) (63252 (- ( التاني) الحسن 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد علوي عبد املجيد):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املجيد) عبد  علوي  السيد 
عنوانه)ا))طريق االمام مالك 5قم)42 

63252)احفير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سليم  علوي  السيد 
طريق موالي اد5يس 5قم)24  63252 

احفير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)131.
98I

fidact

 PLANETE LUXE MULTI
TRAVAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidact
5قم 22 بلوك E حي السالم ، 
14222، سيدي سلمان املغرب

 PLANETE LUXE MULTI
TRAVAUX شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 61 بلوك 
12 حي السالم - 14222 سيدي 

سليمان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

2875
 13 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PLANETE LUXE MULTI (:

.TRAVAUX
-األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة
-)ٍاملنعش العقا5ي

-)بيع الهاتفالنقال و مستلزماته.
61)بلوك) عنوان املقر اال تماعي):)
سيدي) (14222 (- السالم) حي  (12

سليمان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد يوسف الغما5ي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف الغما5ي عنوانه)ا))
دوا5 سيدي صابر ازغا5 أوالد حمادي)

14222)سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف الغما5ي عنوانه)ا))
دوا5 سيدي صابر ازغا5 أوالد حمادي)

14222)سيدي سليمان املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتا5يخ)23 

ما25)2222)تحت 5قم)33/2222.

99I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

 IMPRIMERIE ALWANE
PLUS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33
 FLEURI(AL(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
 IMPRIMERIE ALWANE PLUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 22132 
الدا5البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
459325

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPRIMERIE ALWANE PLUS
غرض الشركة بإيجاز):)مطبعة).

زنقة) (12 (: عنوان املقر اال تماعي)
 22132 (- (5 3)الشقة) الحرية الطابق)

الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: يحيى) بن  سعد  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

يحيى عنوانه)ا))) بن  السيد سعد 
حي بو دو5 زنقة)39)5قم)12 22512 

الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
يحيى عنوانه)ا))) بن  السيد سعد 
حي بو دو5 زنقة)39)5قم)12 22512 

الدا5البيضاء)املغرب
(- بتا5يخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت 5قم)-.
122I

ائتمانية ياقوت

بن بوهندي اشغال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت
22 الطابق السفلي عما5ة 5قم 23 

اشراق سكن تامنصو5ت ، 42322، 
مراكش املغرب

بن بوهندي اشغال شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عما5ة 
18 الشقة 5قم 12 اشراق سكن 
تامنصو5ت - 42322 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123117
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
بن) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بوهندي اشغال.
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واشغال) للبناء) ومقاول  مختلفة 
الرخام والتصدير واالستيراد للرخام.

عما5ة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

سكن) اشراق  (12 5قم) الشقة  (18

تامنصو5ت)-)42322)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيد عبدالرحيم شرف)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 522 ( (: الغشوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

شرف) عبدالرحيم  السيد 

تغدوين) مريوات  دوا5  عنوانه)ا))

التوامة)42122)الحوز املغرب.

السيد محمد الغشوي عنوانه)ا))
 42222 ( الكدية) دوا5  (225 5قم)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

شرف) عبدالرحيم  السيد 

تغدوين) مريوات  دوا5  عنوانه)ا))

التوامة)42122)الحوز املغرب

السيد محمد الغشوي عنوانه)ا))
5قم)225)دوا5 الكدية)42222)مراكش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (27 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112665.

121I

RAISON CONSEIL

 ADFECTUS SARL
à associé unique

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC

 ADFECTUS SARL à associé

unique شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 35 

عما5ة باحجي حي الرياض افران. - 

32222 افران املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

1271

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (14

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ADFECTUS SARL à associé

.unique

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

، ميع) ت ا 5 ستشا ا ، سة ا 5 د

التجا5ة،وسيط) أنواع 

،محلل) البضائع،اعالميات)مبرمج)

عامة) )،التصدير،وبصفة  مصمم) و 

 ميع العمليات التجا5ية)،)الصناعية)

)العقا5ية و الغير العقا5ية) ( (، ،)املالية)

املرتبطة بالهدف املشا5 إليه أعاله..
 35 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)

(- افران.) الرياض  حي  باحجي  عما5ة 

32222)افران املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد غزال محمد خليل):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

خليل) محمد  غزال  السيد 
عما5ة باحجي حي) (35 5قم) عنوانه)ا))

الرياض افران.)32222)افران املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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خليل) محمد  غزال  السيد 
عما5ة باحجي حي) (35 5قم) عنوانه)ا))
الرياض افران.)32222)افران املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (23 بتا5يخ) ( باز5و) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)75.
122I

GENERALE(TOURISTIQUE(SARL

L.O.M PROMO
إعالن متعدد القرا5ات

GENERALE(TOURISTIQUE(SARL
محج محمد الساد2، مرك0 

التولي0، بلوك B، 5قم 16 مكر5 ، 
92222، طنجة املغرب

L.O.M PROMO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: محج 
محمد الساد2، مرك0 التولي0، 
بلوك B، 5قم 16 مكر5 - 92222 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.28497

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2215)تم اتخاذ) 22)يوليوز) املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الغاء)عقد املساكنة الذي كان قائما)
املؤ5خ) املساوي  معاذ  السيد  مع 
21/25/2228)والذي بمو به) بتا5يخ)
كان املقر اال تماعي بطنجة)24)شا5ع)

السالم 5قم)3
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
24)شا5ع) تحويل املقر اال تماعي من)
السالم 5قم)3)بطنجة الى محج محمد)
الساد2 مرك0 التولي0 بلوك)B)5قم)
16)مكر5 بطنجة وتغيير بذلك املادة)4 

من القانون األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:4 5قم) بند 
اال تماعي) املقر  حدد  (1- مايلي:)
بطنجة،)محج محمد الساد2 مرك0)
مكر5.) (16 5قم) (B بلوك) التولي0،)

)الباقي دون تغيير)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (25 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231296.

123I

SOFT ALTERNATIVE SARL

Ste AMIRAL SPORT SARL au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

 Ste AMIRAL SPORT SARL au

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

البحر االبيض املتوسط 5قم 876 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124693

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (23

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMIRAL SPORT SARL au

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ملع0 5يا�سي.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(- (876 البحر االبيض املتوسط 5قم)

92222)طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

بوعجا ة) الحي  عبد  السيد 
السو�سي):))1.222)حصة بقيمة)122 

د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بوعجا ة) الحي  عبد  السيد 
املسيرة) شا5ع  عنوانه)ا)) السو�سي 
4)5قم) الخضراء)إقامة حمزة الطابق)

74 92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوعجا ة) الحي  عبد  السيد 
املسيرة) شا5ع  عنوانه)ا)) السو�سي 
4)5قم) الخضراء)إقامة حمزة الطابق)

74 92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231122.
124I

CABINET AIT BELHOUCINE

MY DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET AIT BELHOUCINE
 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3
 AMERCHICH(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
MY DEVELOPPEMENT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو5 التصفية)

 RUE وعنوان مقرها اإل تماعي
 OUM EL BANINE RES MIMOZA
 MAG 1 MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.72935

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
 2219 د نبر) (16 في) املؤ5خ 
مسؤلية) ذات  شركة  حل  تقر5 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
مبلغ) ( (MY DEVELOPPEMENT
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)
 RUE OUM EL اإل تماعي) مقرها 

 BANINE RES MIMOZA MAG 1
مراكش) (MARRAKECH( -( 40000
نشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
 RUE ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 OUM EL BANINE RES MIMOZA
 MAG( 1( MARRAKECH( -( 40000

مراكش املغرب.)
و عين:

و) دحماني  ( ليلى) السيد)ة))
مراكش) (42222 مراكش) عنوانه)ا))

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)111279.
125I

GENERALE(TOURISTIQUE(SARL

 GENERALE TOURISTIQUE - 
GENTOUR

إعالن متعدد القرا5ات
GENERALE(TOURISTIQUE(SARL

محج محمد الساد2، مرك0 
التولي0، بلوك B، 5قم 16 مكر5 ، 

92222، طنجة املغرب
 GENERALE(TOURISTIQUE - 

GENTOUR »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: محج 
محمد الساد2، مرك0 التولي0، 
بلوك B، 5قم 16 مكر5 - 92222 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.19397

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2215)تم اتخاذ) 22)يوليوز) املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الغاء)عقد املساكنة الذي كان قائما)
املؤ5خ) املساوي  معاذ  السيد  مع 
21/25/2228)والذي بمو به) بتا5يخ)
كان املقر اال تماعي بطنجة))24)شا5ع)

السالم 5قم)3
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قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
24)شا5ع) تحويل املقر اال تماعي من)
السالم 5قم)3)بطنجة الى محج محمد)
الساد2 مرك0 التولي0 بلوك)B)5قم)
16)مكر5 بطنجة وتغيير بذلك املادة)4 

من القانون األسا�سي.
قرا5 5قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
والذي) (21/22/2212 محضر) الغاء)
املقر) تحويل  تقر5  قد  كان  بمو به 
 36 الرباط) الى  ماعة  اال تماعي 

شا5ع الدل0.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
محج) حدد املقر اال تماعي بطنجة،)
التولي0،) مرك0  الساد2  محمد 

بلوك)B)5قم)16)مكر5.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231295.

126I

FIDUCIAIRE MOUANI

STE ADILHOU CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD(ZERKTOUNI 1ER(ETAGE
 APPT(N° 02 HAY(ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA(MAROC

STE ADILHOU CAR  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 
 APPARTEMENT(QT(LA

 MARCHE(VERTE(AIT(ISHAQ
 EL(KBAB - 54000 KHENIFRA

.MAROC
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2655

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 فبراير) (23 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 
كمسير) (RASSIMI ABDELAZIZ

وحيد.

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتا5يخ)25)ما25)

2222)تحت 5قم)69.

127I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

 STE TOURISTIQUE EL

BOUGHAZ SARL-AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

5فع 5أسمال الشركة

 CABINET COMPTABLE AL

MESSOUDI AHMED

 AV(DE(LA(LIBERTE 80 IMM

 GIBRALTAR(BUREAU 21 C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 STE(TOURISTIQUE(EL

BOUGHAZ(SARL-AU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE 1 وعنوان مقرها اإل تماعي

 ANOUAL  - 90000 TANGER

.MAROC

5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4579

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 

قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

»322.222)د5هم«)أي من)»222.222 

عن) د5هم«) (522.222« إلى) د5هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (28 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1729.

128I

ANNONCE B.O

»GARD PRO4«
شركة ذات مسؤلية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE B.O
 3ème(étage, avenue(Mohamed

 V, résidence(Hassania, n°12,
El(Jadida . ، 24100، الجديدة 

MAROC
»GARD PRO4« شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
الثالث، شا5ع محمد الخامس، 

إقامة الحسنية، 5قم 12، الجديدة - 
24222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
16381

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»GARD PRO4«
غرض الشركة بإيجاز):)-1)مقاولة)
حراسة البنايات العمومية والخاصة.)
بالبنايات) واإلستقبال  الحراسة  (2-

اإلدا5ية..
الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الخامس،) محمد  شا5ع  الثالث،)
إقامة الحسنية،)5قم)12،)الجديدة)-)

24222)الجديدة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( السيد سعيد الجرزي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( السيد سعيد الجرزي)
الجديدة) أيمن،) تجزئة  (،5 الرقم)

24222)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) اوهزا  الحسين  السيد 

الجديدة)24222)الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتا5يخ)22)ما25)

2222)تحت 5قم)24882.
129I

international business administration center

SOMA MOTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 international business
administration center

 rue(araar 3eme(étage(mers 97
 sultan  casablanca ، 2130،

casablanca maroc
SOMA MOTO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 97 زنقة 
العرعا5 الطابق 3 مر2 السلطان 

27 إقامة الرامي زنقة سبتة الطابق 
الثاني املكت0 8 الدا5 البيضاء   
املغرب 22132 الدا5 البيضاء 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.362819

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5 حل) (2222 29)ما25) املؤ5خ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
  SOMA MOTO الوحيد) الشريك 
د5هم) (122.222 5أسمالها) مبلغ 
زنقة) (97 اإل تماعي) مقرها  وعنوان 
السلطان) مر2  (3 الطابق) العرعا5 
إقامة الرامي زنقة سبتة الطابق) (27
البيضاء))) الدا5  (8 املكت0) الثاني 
املغرب)22132)الدا5 البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)عدم عمل الشركة.
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زنقة) (97 و حدد مقر التصفية ب)

(- مر2 السلطان) (3 العرعا5 الطابق)

22132)الدا5 البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) بوحدة  ( هللا) ( عبد) السيد)ة))

عنوانه)ا))الدا5 البيضاء)22222)الدا5)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)729382.

112I

FHF

 GROUPE SCOLAIRE DES-

NATIONS -PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استد5اك خطٍإ

استد5اك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

FHF

 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

 GROUPE SCOLAIRE DES-

NATIONS -PRIVE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقرها اإل تماعي 5 زنقة 

ها5ون الرشيد شقة 1 اكدال - . 

الرباط املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستد5اك 

الرسمية عدد)5622)بتا5يخ)11)ما25)

.2222

6:)الذي ينص) بدال من):)قرا5 5قم)

على مايلي:

التأكيد على مواصلة التسيير من

طرف املسير السيد عبدالعزيز

مكاوي مع  ميع الصالحيات

يقرأ):)قرا5 5قم)6:)الذي ينص على)

مايلي:

التسيير) مواصلة  على  التأكيد 
عبدالرزاق) السيد  املسير  من طرف 
التعريف) لبطاقة  حامل  مكاوي،)
مع  ميع) (،I96922 الوطنية)

الصالحيات.
الباقي بدون تغيير.

111I

FNMCOMPTA

FZL LOGISTICS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
FZL LOGISTICS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 21 إقامة 

السعادة شا5ع إبن مرحل الطابق 22 
5قم 25 طنجة طنجة 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124593
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FZL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOGISTICS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
عنوان املقر اال تماعي):)21)إقامة)
السعادة شا5ع إبن مرحل الطابق)22 
5قم)25)طنجة طنجة)92222)طنجة)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 62.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

622)حصة) ( (: )زين) السيد فيصل)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

بقيمة) (622 (: زين) ( السيد فيصل)
122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

زين عنوانه)ا))حي) ( السيد فيصل)
بني مكادة القديمة شا5ع الهند 5قم)

162)طنجة)92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
زين عنوانه)ا))حي) ( السيد فيصل)
بني مكادة القديمة شا5ع الهند 5قم)

162)طنجة)92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (23 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1834.
112I

العمو5ي استشا5ة

 SOCIETE DRG AL
MOSTAKBAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

العمو5ي استشا5ة
زنقة فا2 5قم  11 تازة، 35222، 

تازة املغرب
  SOCIETE DRG AL MOSTAKBAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عما5ة 

غزالن ا 5قم 2 حي موالي سوسف 
35222 تازة املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4243
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)23)يناير)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
موالي) حي  (2 5قم) ا  غزالن  »عما5ة 
إلى) املغرب«) تازة  (35222 سوسف)

»عما5ة البركة)-1  2)طابق السفلي حي)
موالي يوسف)35222)تازة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بتازة) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)162.

113I

FNMCOMPTA

CHARIOT SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
CHARIOT SERVICE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 21 إقامة 

السعادة شا5ع إبن مرحل الطابق 22 
5قم 25 طنجة طنجة 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124677
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHARIOT SERVICE
تأ ير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شاحنة الرفع
عنوان املقر اال تماعي):)21)إقامة)
السعادة شا5ع إبن مرحل الطابق)22 
5قم)25)طنجة طنجة)92222)طنجة)

املغرب.
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أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 52.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: الرخاوي) ميمون  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 522 (: الرخاوي) ميمون  السيد 

بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ميمون الرخاوي عنوانه)ا))
5قم) (1 ط) (5 زين0) بولوزو  مجمع 

طنجة) (92222 طنجة) 7اكزناية 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ميمون الرخاوي عنوانه)ا))
5قم) (1 ط) (5 زين0) بولوزو  مجمع 

طنجة) (92222 طنجة) 7اكزناية 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (25 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1932.

114I

ترا يكوم

AGRO SERVICE MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ترا يكوم

39 زنقة ليل بلفدير ، 22312، 

الدا5البيضاء املغرب

AGRO SERVICE MAROC شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

ليشون زاوية شا5ع اوالد زيان و زنقة 

إفني الرقم 22 عما5ة إ - 22312 

الدا5البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459263

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICE MAROC
فيطو) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سانيتير.
اقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
ليشون زاوية شا5ع اوالد زيان و زنقة)
 22312 (- إ) عما5ة  (22 الرقم) إفني 

الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بلحبي0) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ياسين بلحبي0 عنوانه)ا))1 
زنقة إفني الطابق)4)شقة)13 22312 

الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين بلحبي0 عنوانه)ا))1 
زنقة إفني الطابق)4)شقة)13 22312 

الدا5البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733279.
115I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

M.M MANAGEMENT
إعالن متعدد القرا5ات

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شا5ع محمد الخامس عما5ة بن 
حفصية الطايق االول 5قم الشقة 1 

 ليز، 42262، مراكش املغرب

M.M MANAGEMENT  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: باب 

دكالة الرميلة د5ب الراوية 5قم 19  - 
42222 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.34861

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 يناير) (29 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 5قم) قرا5 
ايت) بشرى  السيدة  تعيين  مايلي:)
الوطنية) للبطاقة  الحاملة  الحر 
بتا5يخ) واملزدادة  (EE296295 5قم)
والقاطنة بباب دكالة) (21/21/1978
مسيرة) مراكش  الرميلة  الراوية  5قم 
ا5يانا) ميسيلي  السيدة  مع  ( للشركة)
غير) التوقيع  مع  محدودة  غير  ملدة 

مشترك)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:15 5قم) بند 
ايت) بشرى  السيدة  تعيين  مايلي:)
الوطنية) للبطاقة  الحاملة  الحر 
بتا5يخ) واملزدادة  (EE296295 5قم)
والقاطنة بباب دكالة) (21/21/1978
مسيرة) مراكش  الرميلة  الراوية  5قم 
ا5يانا) ميسيلي  السيدة  مع  ( للشركة)
غير) التوقيع  مع  محدودة  غير  ملدة 

مشترك)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112492.
116I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

CWM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
CWM  شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مكنا2 

5قم 62 تجزئة الزهو5 إسماعيلية م 
ج  - 52222 مكنا2 املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.42243
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تحويل)) ( تم) (2217 ماي) (28 املؤ5خ في)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الزهو5) تجزئة  (62 5قم) »مكنا2 
مكنا2) (52222 (- ( إسماعيلية م ج)
املغرب«)إلى)»حي 5شاح 5قم)85)موالي)
مكنا2)) (52353 (- ز5هون) إد5يس 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2217)تحت 5قم)2241.

117I

SAGHROU CONSULTING

SUD EST CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

SAGHROU CONSULTING
46عما5ة ب القد22 سيدي 

البرنو�سي الدا5 البيضاء ، 26222، 
الدا5 البيضاء املغرب

 SUD EST CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 RUE 45 وعنوان مقرها اإل تماعي
 1 ETG 2 APT 3 TARIK(AL(KHAIR

 SIDI(BERNOUSSI - 20610
.CASABLANCA MAROC

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 يناير) (22 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
»422.222)د5هم«)أي من)»122.222 
عن) د5هم«) (522.222« إلى) د5هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (27

.42211122222388

118I

SAGHROU CONSULTING

SUD EST CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SAGHROU CONSULTING

46عما5ة ب القد22 سيدي 

البرنو�سي الدا5 البيضاء ، 26222، 

الدا5 البيضاء املغرب

 SUD EST CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 SUD وعنوان مقرها اإل تماعي

 EST(CONSTRUCTION - 20610

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يناير) (22 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

 MOHAMED )ة)) تفويت السيد)

OUZANI 522)حصة ا تماعية من)

أصل)1.222)حصة لفائدة))السيد))ة))

ALI AIT EL MAHDI)بتا5يخ)22)يناير)

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (27

.42211122222388

119I

SAGHROU CONSULTING

 ADVANCED TECHNOLGY

COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

SAGHROU CONSULTING

46عما5ة ب القد22 سيدي 

البرنو�سي الدا5 البيضاء ، 26222، 

الدا5 البيضاء املغرب

 ADVANCED TECHNOLGY

COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 45 

 RUE 1 ETG 2 APT 3 TARIK(AL

 KHAIR(SIDI(BERNOUSSI 20610

.CASABLANCA MAROC

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.416493

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ5خ في)24)أكتوبر)2219)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 RUE 1 ETG 2 APT 3 TARIK  45«

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI

 »22612 CASABLANCA MAROC

 LOT ESSALAM BD ALI  94« إلى)

 YAATA AIN SEBAA 22592

.»CASABLANCA  MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

5قم) تحت  (2222 فبراير) (24

.42211122211533

122I

CABINET BADREDDINE

B.M.M.A
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

5قم 1 ، 2، مراكش املغرب

B.M.M.A شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 12 

سيدي عباد 4 الشقة 5قم1 اقامة 

بد5 شا5ع موالي عبد هللا - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123369

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.B.M.M.A

كراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغرف و الشقق املفروشة.

العمليات) العموم  ميع  وعلى  (-

املدنية،)التجا5ية،)املالية،)الصناعية)

ترتبط بصفة) التي قد  والعقا5ية 

مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة)

والتي من شأنها تطوير غرض الشركة.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

5قم1  الشقة  (4 عباد) سيدي  (12

(- هللا) عبد  موالي  شا5ع  بد5  اقامة 

42222)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

الشركة)B.M.M.A(:((1.000)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مراد بلعوني عنوانه)ا))فيال)

النخيل) (22 مجاد) (24 5قم) بلعوني 

الشمالي)42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مراد بلعوني عنوانه)ا))فيال)

النخيل) (22 مجاد) (24 5قم) بلعوني 

الشمالي)42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (25 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112867.

121I

ipb maroc

RADIBEN MAROC SARL AU
إعالن متعدد القرا5ات

ipb maroc

 Bd Mohamed Zerktouni

 6ème(étage  Appt 11 ، 20060،

casablanca maroc

 RADIBEN MAROC SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 192 شا5ع 

محمد الز5قطوني اقامة بغداد 

الطابق 6  - 22262 الدا5البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.7273

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 يناير) (27 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)

قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 RADIBEN(بيع كامل 5أ2 مال شركة

لصالح السيد) (MAROC SARL AU

البطاقة الوطنية) (
ً
شبي0 عزيز حامال

IW8214325قم

قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)

(
ً
حامال عزيز  شبي0  السيد  تعيين 

 IW821432 5قم) الوطنية  البطاقة 

بصفته املدير الوحيد

قرا5 5قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

 25 و) (7 و) (6 التعديل املترابط للبنود)

و)26)و)27)و)28)من النظام األسا�سي

قرا5 5قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث النظام االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 5قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املادة)-6)اسهام

بند 5قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
املادة)-7)5أ2 مال شركة

على) ينص  الذي  (:25 5قم) بند 

مايلي:)املادة)-25)املسييرون

على) ينص  الذي  (:27 5قم) بند 

مايلي:)املادة)-27)االشها5 والسلطة.
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على) ينص  الذي  (:28 5قم) بند 
مايلي:)املادة)-28 

إيداع قانوني):)تم اإليداع القانوني)
البيضاء)) بالدا5  التجا5ية  باملحكمة 
5قم) تحت  (2222 ما25) (23 بتا5يخ)

.732932
122I

smaticomp

 AFTER SALE SERVICE SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca maroc

 AFTER SALE SERVICE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ,شا5ع 

اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 
اال5يف - 22332   الدا5البيضاء . 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

457971
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AFTER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SALE SERVICE SARL AU
خدمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متعددة وصيانة السيا5ات.
,شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة)
(. الدا5البيضاء) ( ( (22332 (- اال5يف)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد امين حمزي):))1.222)حصة)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد امين حمزي):)1222)بقيمة)
122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حمزي  امين  السيد 
شا5ع ام الربيع 5قم)481)ط)2)االلفة))

22222)الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حمزي  امين  السيد 
شا5ع ام الربيع 5قم)481)ط)2)االلفة))

22222)الدا5البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732251.
123I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة تافياللت ملحقة)

و5زازات

STE » TAOURIRT.T.L« SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة 
تافياللت ملحقة و5زازات

شا5ع موالي 5شيد عما5ة داد2 
الطابق االول و5زازات، 45222، 

و5زازات املغرب
  STE » TAOURIRT.T.L« SARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اغنسيلن 
اكنيون  - 45822 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

527
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE » (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. TAOURIRT.T.L« SARL
اعمال) (* (: غرض الشركة بإيجاز)

متنوعة او بناء.
عنوان املقر اال تماعي):)اغنسيلن)

اكنيون))-)45822)تنغير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( السيد لحسن اوهرى)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد لحسن اوهرى)
تنغير) (45822 ( اكنيون) اغنسلن 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد لحسن اوهرى)
تنغير) (45822 ( اكنيون) اغنسلن 

املغرب
بتا5يخ ( ب-) القانوني  اإليداع   تم 

 21)فبراير)2222)تحت 5قم)-.

124I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

 LE TRESOR DE LA
PALMERAIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــ0 

5قـــم  4  ليز ، 42222، مراكش 
املغرب

 LE TRESOR DE LA PALMERAIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 22 زنقة 

سروة  نانات دا5 التون�سي مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.21125

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2222)تقر5 حل) 19)فبراير) املؤ5خ في)

 LE TRESOR DE LA PALMERAIE

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

5أسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  د5هم  (100.000,00
سروة  نانات) زنقة  (22 اإل تماعي)

 42222 (- مراكش) التون�سي  دا5 

مراكش املغرب نتيجة الغالق تصفية)

الشركة.

اعفاء)و تبرئة دمة املصفية.

و عين:

 SOLANGE السيد)ة))

و) (CHRISTELLE CIA  DOSSOU

Résidence( Racine,( 61- عنوانه)ا))

 63( Boulevard( Bineau,( 92200

 Neuilly(Sur(Seine,(France(92200

 NEUILLY SUR SEINE  FRANCE

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 N°22 وفي) (2222 فبراير) (19 بتا5يخ)

 RUE SEROUA JNANAT DAR

 TOUNSI(MARRAKECH( -(40000

مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (25 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112899.

125I

BEFEC

FAMILYWEB COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BEFEC

32 شا5ع الجيش امللكي ، 22222، 

الدا5 البيضاء املغرب

FAMILYWEB COMPANY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإل تماعي 167 شا5ع 
بو5كون الدا5 البيضاء - 22222 

الدا5 البيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.5274

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2219 شتنبر) (22 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
حكيم السبتي) )ة)) تفويت السيد)
 152 حصة ا تماعية من أصل) (52
حصة لفائدة))السيد))ة))حمزة زوكا5)

بتا5يخ)22)شتنبر)2219.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732.737.

126I

BEFEC

SOCOGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

BEFEC
32 شا5ع الجيش امللكي ، 22222، 

الدا5 البيضاء املغرب
SOCOGES  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 145 شا5ع 
ابن سينا - الدا5 البيضاء - 22222 

الدا5 البيضاء املغرب.
وفاة شريك

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.5221

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تم اإلعالم) يناير) (26 املؤ5خ في)
بوفاة الشريك عبا2 بناني سمير2)
(
ً
تبعا الو5ثة  على  حصصه  توزيع  و 
د نبر) (12 في) املؤ5خ  اإل5اثة  لرسم 

2219)بالشكل األتي):
  IRENE( ( DUFLOT( ( ، السيد)ة))

1.876)حصة).
((،( السيد)ة))حسن بناني سمير2)

6.562)حصة).
((، ( نادية بناني سمير2) السيد)ة))

6.562)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732.731.

127I

BEFEC

KACETA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

BEFEC
32 شا5ع الجيش امللكي ، 22222، 

الدا5 البيضاء املغرب
KACETA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 69 زنقة 
عثمان ابن عفان - 22222 الدا5 

البيضاء املغرب.
وفاة شريك

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.5.558

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تم اإلعالم) 22)نونبر) املؤ5خ في)
بوفاة الشريك))عبد العزيز املنجرة و))
وبرادة و توزيع) (- ثو5ية برادة املنجرة)
لرسم) (

ً
تبعا الو5ثة  على  حصصه 

 2219 يونيو) (21 في) املؤ5خ  اإل5اثة 
بالشكل األتي):

((، ( املنجرة) سعيد  السيد)ة))
32.334)حصة).

السيد)ة))أمين املنجرة))،))34.222 
حصة).

السيد)ة))فاتن املنجرة))،))17.222 
حصة).

((، ( املنجرة) ) يهان  السيد)ة))
17.222)حصة).

((، ( املنجرة) سعاد  ( السيد)ة))
15.167)حصة).

((، ( املنجرة) نعيمة  ( السيد)ة))
15.167)حصة).

((، ( املنجرة) محمد  ( السيد)ة))
32.333)حصة).

((، ( املنجرة) شكي0  ( السيد)ة))
32.333)حصة).

((، ( املنجرة) خالد  ( السيد)ة))
32.333)حصة).

((، ( عبد االاله املنجرة) ( السيد)ة))
32.333)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)731.196.
128I

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

ASTRON ASC| شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شا5ع محمد الز5قطوني د5ب11 5قم 
16 حي السالم ويسالن مكنا2 ، 

52282، مكنا2 املغرب
شركة |ASTRON ASC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها اال تماعي دوا5 ايت 

مو�سى أوعلي  البريدية مجاط - 
52222 مكنا2 .

تحويل الشكل القانوني للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)27)فبراير)2222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)852.
129I

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

ASTRON ASC شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شا5ع محمد الز5قطوني د5ب11 5قم 
16 حي السالم ويسالن مكنا2 ، 

52282، مكنا2 املغرب
شركة ASTRON ASC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 

ايت مو�سى أوعلي  البريدية مجاط  
52222 مكنا2 املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (27 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))يوسف الجداد)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (522
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
بنسالم فراج بتا5يخ)27)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)852.
132I

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

EL HAFYANI BALADI  شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شا5ع محمد الز5قطوني د5ب11 5قم 
16 حي السالم ويسالن مكنا2 ، 

52282، مكنا2 املغرب
 EL HAFYANI BALADI  شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
5ياض سايس ب شقة 24 الزهوة 
مكنا2 - 52222 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49527
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة)) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.EL HAFYANI BALADI
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-األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة أو البناء

-املتا رة.
اقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الزهوة) (24 شقة) ب  سايس  5ياض 

مكنا2)-)52222)مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: 5شيد) واملعطي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
((: الواحد) عبد  الحفياني  السيد 
522)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) 5شيد  واملعطي  السيد 
ديا5 بوفكران الشطر)3)عما5ة)4)5قم)
مكنا2) (52322 بوفكران مكنا2) (6

املغرب.
الواحد) عبد  الحفياني  السيد 
ا ديد) دوا5  (1243 5قم) عنوانه)ا))
مكنا2) (52222 سيدي بابا مكنا2)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الواحد) عبد  الحفياني  السيد 
ا ديد) دوا5  (1243 5قم) عنوانه)ا))
مكنا2) (52222 سيدي بابا مكنا2)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1233.
131I

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

 ESPACE SERVICES شركة
ISMAILI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شا5ع محمد الز5قطوني د5ب11 5قم 
16 حي السالم ويسالن مكنا2 ، 

52282، مكنا2 املغرب

 ESPACE SERVICES ISMAILI شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 

املستخرج من الدا5 5قم 226 زنقة 
الحاج املختا5 سنتي�سي الرياض 
مكنا2 - 52222 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49519
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ESPACE SERVICES ISMAILI
غرض الشركة بإيجاز):)-املتا رة

-االستيراد و التصدير
-مكتبة.

املحل) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
زنقة) (226 5قم) الدا5  من  املستخرج 
الرياض) سنتي�سي  املختا5  الحاج 

مكنا2)-)52222)مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
((: العزيز) عبد  اسماعيلي  السيد 
222)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
((: السيد اسماعيلي عبد الرحمان)
222)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة

السيد اسماعيلي املعروف):))222 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 222 ( (: السيد اسماعيلي يوسف)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد اسماعيلي عبد هللا):))222 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

املعروف) اسماعيلي  السيد 
املختا5) زنقة  (226 عنوانه)ا))
 52222 مكنا2) الرياض  السنتي�سي 

مكنا2 املغرب).

هللا) عبد  اسماعيلي  السيد 
الحاج) زنقة  (226 5قم) عنوانه)ا))
مكنا2) الرياض  السنتي�سي  املختا5 

52222)مكنا2 املغرب.
يوسف) اسماعيلي  السيد 
الريصاني) اكرينفود  قصر  عنوانه)ا))

52452)الريصاني))املغرب.
العزيز) عبد  اسماعيلي  السيد 
5ياض) (142 5قم) عنوانه)ا))
مكنا2) واو  الشطلر  (1 االسماعيلية)

52222)مكنا2 املغرب.
الرحمان) عبد  اسماعيلي  السيد 
5شد) ابن  512زنقة  عنوانه)ا))
الخميسات) (15222 الخميسات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هللا) عبد  اسماعيلي  السيد 
عنوانه)ا))املحل املستخرج من الدا5)
5قم)226)زنقة الحاج املختا5 سنتي�سي)
مكنا2) (52222 مكنا2) الرياض 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1239.
132I

ACCOUNTING(&(OUTSOURCING

IKAY OFFICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING &
OUTSOURCING

 AVENUE(MERS(SULTAN ، 26
22252، الدا5 البيضاء املغرب

IKAY OFFICES شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شا5ع 
مر2 السلطان الطابق 1 شفة 3 - 

22122 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458977
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IKAY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.OFFICES
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اللوازم املكتبية) وتصدير وبيع وشراء)

واملعدات واألثاث.
26)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
(- (3 شفة) (1 مر2 السلطان الطابق)

22122)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيدة خديجة زمزاوي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة خديجة زمزاوي عنوانه)ا))
املجموعة السكنية الصنوبر العما5ة)
العمران حد) (2 طابق) (11 شقة) (12
السوالم) حد  (22222 السوالم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة زمزاوي عنوانه)ا))
املجموعة السكنية الصنوبر العما5ة)
العمران حد) (2 طابق) (11 شقة) (12
السوالم)22222)حد السوالم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733245.
133I

CANOCAF SARL

EXINVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شا5ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
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5قم 7 الطابق الثاني 5قم 23 
 NADOR ،62222 ،5الناظو

MAROC
EXINVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء 5قم 7 
الطابق الثاني شقة 5قم 3 - 62222 

الناظو5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

19771
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXINVEST
 /1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االليات) كراء) (/2 املقالع) استغالل 
االستيراد) (/4 للغير) البضائع  3/نقل 
و) املختلفة  اشغال  (/5 ( التصدير) و 

اعمال البناء.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 7 5قم) الجيش امللكي زنقة الخنساء)
 62222 (- (3 الطابق الثاني شقة 5قم)

الناظو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: الغافقي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: نوال القجدوحي) ( السيدة)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الغافقي عنوانه)ا))
 36 5قم) لوندا  تجزئة  املطا5  حي 

62222)الناظو5 املغرب.
السيدة نوال القجدوحي عنوانه)ا))
شا5ع التويا) (6 بلوك ل 5قم) (6 قطاع)

حي الرياض))12212)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الغافقي عنوانه)ا))
 36 5قم) لوندا  تجزئة  املطا5  حي 

62222 62222)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)22)ما25)

2222)تحت 5قم)296.
134I

orient compt

STE 3M BRAVO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 125

60000، OUJDA(MAROC
STE 3M(BRAVO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي هكو 
5قم72/12 - 62222 و دة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32765
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2218 شتنبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.3M BRAVO
غرض الشركة بإيجاز):)مطعم

تا ر.
حي هكو) (: عنوان املقر اال تماعي)

5قم12/72)-)62222)و دة))املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: السيد ميري محمد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
حصة) (522 ( (: السيد ميري معاد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محمد  ميري  السيد 
طريق طايرت تجزئة موكانيف 5قم42  

62222)و دة))املغرب.
السيد ميري معاد عنوانه)ا))طريق)
5قم19  لعلج  تجزئة  اد5يس  سيدي 

62222)و دة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  ميري  السيد 
طريق طايرت تجزئة موكانيف 5قم42  

62222)و دة))املغرب
السيد ميري معاد عنوانه)ا))طريق)
5قم19  لعلج  تجزئة  اد5يس  سيدي 

62222)و دة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (22 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2218)تحت 5قم)1225.
135I

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

 BOULGROH شركة
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شا5ع محمد الز5قطوني د5ب11 5قم 
16 حي السالم ويسالن مكنا2 ، 

52282، مكنا2 املغرب
 BOULGROH SERVICES شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 
املستخرج من الدا5 5قم 84 حي 
السالم سيدي سعيد مكنا2 - 

52222 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49497
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BOULGROH SERVICES
غرض الشركة بإيجاز):)-)مكتبة.

املحل) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
حي) (84 5قم) الدا5  من  املستخرج 
(- مكنا2) سعيد  سيدي  السالم 

52222)مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
122)حصة) ( (: السيد ناجي ياسين)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ناجي ياسين عنوانه)ا))5قم)
83)حي السالم سيدي سعيد مكنا2)

52222)مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ناجي ياسين عنوانه)ا))5قم)
83)حي السالم سيدي سعيد مكنا2)

52222)مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1228.
136I

CHAMI CONSEILS

LAMSA CLEAN SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
LAMSA CLEAN SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

الوكالة بلوك ف 5قم 33 - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
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املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32333

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAMSA CLEAN SERVICE

ما) كل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشغال) البناء،) باشغال  يتعلق 

االستيراد) العامة  التجا5ة  العامة 

والتصدير...).

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 72222 (- (33 بلوك ف 5قم) الوكالة 

العيون املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد الغازي شرفي):))722)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد املامية سعيد):))322)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) شرفي  الغازي  السيد 

حي موالي 5شيد الشطر)23)بلوك)24 
5قم)38 72222)العيون املغرب.

عنوانه)ا)) سعيد  املامية  السيد 
حي القد2 تجزئة الوفاق)1522)5قم)

654 72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شرفي  الغازي  السيد 

حي موالي 5شيد الشطر)23)بلوك)24 
5قم)38 72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)17.

137I

CHAMI CONSEILS

AAYOUNE SAKIA SERVICE
شركة التضامن

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
 AAYOUNE SAKIA SERVICE

شركة التضامن
وعنوان مقرها اإل تماعي بتجزئة 

الوفاق 5قم 576  - 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة التضامن 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32489
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (25
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AAYOUNE SAKIA SERVICE
ما) كل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االشغال) البناء،) باشغال  يتعلق 
االستيراد) العامة  التجا5ة  العامة 

والتصدير....
بتجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
العيون) (72222 (- ( (576 الوفاق 5قم)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
922)حصة) ( (: السيدة هند  ودا)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 122 ( (: ميا5ة) فطيمة  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) هند  ودا  السيدة 
 595 حي القد2 تجزئة الراحة 5قم)

72222)العيون املغرب.
عنوانه)ا)) ميا5ة  فطيمة  السيدة 
 595 حي القد2 تجزئة الراحة 5قم)

72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هند  ودا  السيدة 
 595 حي القد2 تجزئة الراحة 5قم)

72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (14 بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)111.
138I

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

MEKMONTAGE شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شا5ع محمد الز5قطوني د5ب11 5قم 
16 حي السالم ويسالن مكنا2 ، 

52282، مكنا2 املغرب
شركة MEKMONTAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 

بالرقم  154 تجزئة التنمية  ويسالن 
مكنا2 - 52222 مكنا2  مغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2219 نونبر) (22 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
 52 نزهة يامني) )ة)) تفويت السيد)
حصة ا تماعية من أصل)52)حصة)
خلفاوي)) ( هشام) )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتا5يخ)14)أكتوبر)2219.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (28 بتا5يخ) ( بمكنا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)431.
139I

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

GALERIE SERVICE شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد
شا5ع محمد الز5قطوني د5ب11 5قم 

16 حي السالم ويسالن مكنا2 ، 
52282، مكنا2 املغرب

شركة GALERIE SERVICE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي املحل 5قم 

3 إقامة الرحمة 5قم 325 تجزئة 
5ياص االسماعيلية مكنا2 - 52222 

مكنا2 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي -.
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2219 د نبر) (32 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
صرف العمالت.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (29 بتا5يخ) ( بمكنا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)152.
142I

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

GALERIE SERVICE شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شا5ع محمد الز5قطوني د5ب11 5قم 
16 حي السالم ويسالن مكنا2 ، 

52282، مكنا2 املغرب
شركة GALERIE SERVICE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 5قم 
3 إقامة الرحمة 5قم 325 تجزئة 

5ياص االسماعيلية مكنا2 - 52222 
مكنا2 املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي -.

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم) (2219 د نبر) (32 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
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من) أي  د5هم«) (1.922.222«
 2.222.222« إلى) د5هم«) (122.222«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د5هم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتا5يخ) ( بمكنا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)152.
141I

CHAMI CONSEILS

MATECTRA INDUSTRIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
MATECTRA INDUSTRIE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
العما5ات 5قم 92 حي الوحدة 21  - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32433
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MATECTRA INDUSTRIE
ما) كل  ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االشغال) البناء،) باشغال  يتعلق 
التجا5ة) الكهرباء،) اعمال  العامة،)

العامة االستيراد والتصدير.....
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- ( (21 حي الوحدة) (92 العما5ات 5قم)

72222)العيون املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1.222 ( (: السيد زهير برد)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

شا5ع) عنوانه)ا)) برد  زهير  السيد 
 21 الوحدة) حي  (92 5قم) العما5ات 

72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
شا5ع) عنوانه)ا)) برد  زهير  السيد 
 21 الوحدة) حي  (92 5قم) العما5ات 

72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (13 بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)88.
142I

CHAMI CONSEILS

ARAN COMMUNIKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

ARAN COMMUNIKA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مدينة 
الوفاق  5قم 113ج - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32431
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COMMUNIKA
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
تسيير) الرقمي،) التسويق  العامة،)
مواقع التواصل اال تماعي،)االشها5،)
خلق) الطباعة،) اشغال  التصوير،)
املواقع االليكترونية،)تنظيم الحفالت)
العالمة) املنهي،) التد5ي0  واللقاءات،)

التجا5ية،)استيراد وتصدير....).
مدينة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الوفاق))5قم)113ج)-)72222)العيون)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
342)حصة) ( (: السيد 5بيع التابتي)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد انو5 العجابي):))332)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
332)حصة) ( (: السيد ايوب  ليلي)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد 5بيع التابتي عنوانه)ا))5قم)
315)بلوك 2 مدينة الوحدة)72222 

العيون املغرب.
السيد انو5 العجابي عنوانه)ا))حي)
املطا5 بلوك أ 5قم)21  72222)العيون)

املغرب.
السيد ايوب  ليلي عنوانه)ا))5قم)
العيون) (72222   21 االمل) حي  (53

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 5بيع التابتي عنوانه)ا))5قم)
315)بلوك 2 مدينة الوحدة)72222 

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (13 بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)85.
143I

CHAMI CONSEILS

CUISINE D›OR PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
CUISINE D›OR PRIVE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القد2 
تجزئة 727 شا5ع علي بن ابي طال0 
5قم 732 - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
32463

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CUISINE D’OR PRIVE
ما) كل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مطعم،) الطبخ،) بالطبخ وفن  يتعلق 
تنظيم) ممون الحفالت،) االستقبال،)
عامة،) تجا5ة  والحفالت،) اللقاءات 
استيراد وتصدير،)تقديم الخدمات....
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
بن) علي  شا5ع  (727 تجزئة) القد2 
ابي طال0 5قم)732)-)72222)العيون)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: دياب) سا5ة  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سا5ة دياب عنوانه)ا))حي)
القد2 شا5ع علي بن ابي طال0 5قم)

731 72222)العيون املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سا5ة دياب عنوانه)ا))حي)
القد2 شا5ع علي بن ابي طال0 5قم)

731 72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (14 بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)18.
144I

CHAMI CONSEILS

CH.MA ABAYAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
CH.MA ABAYAA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مدينة 

الوفاق بلوك ج 5قم 315 - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
32469

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CH.MA ABAYAA
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالنسيج) مايتعلق  وكل  املالبس 
والخياطة،الطباعة،)التجا5ة العامة،)
االستيراد) التوصيل،) خدمات 

والتصدير،)االشغال العامة.....
مدينة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 72222 (- (315 الوفاق بلوك ج 5قم)

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: مبروك) شيماء) السيدة 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 522 ( (: السيدة الستيرة بوصولة)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

مبروك عنوانه)ا)) السيدة شيماء)
دا5 الثقافة ام السعد)72222)العيون)

املغرب.
بوصولة) الستيرة  السيدة 
عنوانه)ا))حي ولي العهد مركز الثقافة)

ام السعد)72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مبروك عنوانه)ا)) السيدة شيماء)
دا5 الثقافة ام السعد)72222)العيون)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (14 بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)123.
145I

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

MEKMONTAGE شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شا5ع محمد الز5قطوني د5ب11 5قم 
16 حي السالم ويسالن مكنا2 ، 

52282، مكنا2 املغرب
شركة MEKMONTAGE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 

برقم 154 تجزئة التنمية ويسالن 
مكنا2 - 52282 مكنا2 املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2219 نونبر) (22 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

خلفاوي هشام))كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتا5يخ) ( بمكنا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)431.
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ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

MEKGAZ شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شا5ع محمد الز5قطوني د5ب11 5قم 
16 حي السالم ويسالن مكنا2 ، 

52282، مكنا2 املغرب
شركة MEKGAZ شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 121 
مكر5 حي صحراوة برج موالي عمر 
مكنا2 - 52222 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49413
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MEKGAZ
املتا رة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالغاز بالجملة).
عنوان املقر اال تماعي):)5قم)121 
برج موالي عمر) مكر5 حي صحراوة 

مكنا2)-)52222)مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد لحجوجي سليم)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحجوجي سليم عنوانه)ا))
ع) م  ب  (129 5قم) (8 زنقة) (8 قطاع)

مكنا2)52222)مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحجوجي سليم عنوانه)ا))
ع) م  ب  (129 5قم) (8 زنقة) (8 قطاع)

مكنا2)52222)مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)-.
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SERVCORP

HOMETHERAPY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SERVCORP
 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTRE ANGLE
 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL 2EME(ETAGE(BUREAU
 N° 202 ، 20042، casablanca

maroc
Hometherapy شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة عبد 
املؤمن مركز زاوية عبد املؤمن وشا5ع 

أنوال الطابق الثاني مكت0 5قم - 
222 - 22242 الدا5 البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
456633

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Hometherapy
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحدث العالجي.
إقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
املؤمن) زاوية عبد  املؤمن مركز  عبد 
مكت0) الثاني  الطابق  أنوال  وشا5ع 
الدا5 البيضاء)) (22242 (- (222 (- 5قم)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 52.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
حصة) (522 ( (: السيدة ثريا فا5ح)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
بقيمة) (522 (: فا5ح) ثريا  السيدة 

122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
 11 عنوانه)ا)) فا5ح  ثريا  السيدة 
شا5ع غاندي د5ج)11)ط)3)ش)9)إقامة)
الدا5) (22332 غاندي مول املعا5يف)

البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 11 عنوانه)ا)) فا5ح  ثريا  السيدة 
شا5ع غاندي د5ج)11)ط)3)ش)9)إقامة)
الدا5) (22332 غاندي مول املعا5يف)

البيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
148I

CHAMI CONSEILS

CLIMTCOM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
CLIMTCOM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الفتح 
زنقة 19 5قم 24  - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32247
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLIMTCOM
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
واصالح  ميع) تركي0  العامة،)
الصيانة والتجهيزات) انواع املكيف،)
كل ما يتعلق بالكهرباء،) املعلوماتية،)
التجا5ة العامة،)استيراد وتصدير.....

عنوان املقر اال تماعي):)حي الفتح)
العيون) (72222 (- ( (24 5قم) (19 زنقة)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

1.222.222)د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد السالك السالكي):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد السالك السالكي عنوانه)ا))
 72222  26 5قم) (19 حي الفتح زنقة)

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السالك السالكي عنوانه)ا))
 72222  26 5قم) (19 حي الفتح زنقة)

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتا5يخ)24)د نبر)

2219)تحت 5قم)3125.
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SETTAFID

S.A.R HOUSING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SETTAFID
 187BD ABA CHOUAIB

 DOUKKALI HAY EL FARAH
 CASABLANCA(CASABLANCA،
26000، CASABLANCA(MAROC

S.A.R HOUSING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 96 شا5ع 
انفا الطابق 29 عما5ة 5قم 91 اقامة 
الربيع انفا الدا5 البيضاء - 22332 

الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458843
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.A.R (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HOUSING
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا5ي
والبناء) الكهربائية  األعمال  (

الصناعي
األشغال العامة واملتنوعة.

96)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
انفا الطابق)29)عما5ة 5قم)91)اقامة)
 22332 (- البيضاء) الدا5  انفا  الربيع 

الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

: الرحيم) عبد  بولحروف   السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحيم)) عبد  بولحروف  السيد 
 12 عنوانه)ا))تجزئة زين السالم 5قم)
البيضاء) الدا5  (29642 ( مليل) تيط 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم)) عبد  بولحروف  السيد 
 12 عنوانه)ا))تجزئة زين السالم 5قم)
البيضاء)) الدا5  (29642 ( مليل) تيط 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732888.
152I

CHAMI CONSEILS

BARDI-STAR
شركة التضامن

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

BARDI-STAR شركة التضامن
وعنوان مقرها اإل تماعي حي االمل 
5قم 392  - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة التضامن 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32299
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (23
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BARDI-STAR
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
مواد) وتسويق  صناعة  العامة،)
بنشاط) يتعلق  ما  كل  التنظيف،)
استيراد) عامة،) تجا5ة  التنظيف،)
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وتصدير...).
عنوان املقر اال تماعي):)حي االمل)

5قم)392))-)72222)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 922 ( (: برديجي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 122 ( (: برديجي) 5بيعة  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) برديجي  محمد  السيد 
الوحدة) تجزئة  و  بلوك  (683 5قم)

72222)العيون املغرب.
عنوانه)ا)) برديجي  5بيعة  السيدة 
  68 5قم)  2 بلوك  (21 السالم) حي 

72222)السما5ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) برديجي  محمد  السيد 
الوحدة) تجزئة  و  بلوك  (683 5قم)

72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتا5يخ)32)د نبر)

2219)تحت 5قم)3152.
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CHAMI CONSEILS

BEDWD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
BEDWD شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

كطالونيا املسمى حاليا حي الفداء 
شا5ع النقي0 ميلود الخلوفي 5قم 55  

- 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32385

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEDWD

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

واصالح  ميع) تركي0  العامة،)

الصيانة والتجهيزات) انواع املكيف،)

كل ما يتعلق بالكهرباء،) املعلوماتية،)

التجا5ة العامة،)استيراد وتصدير....

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الفداء) حي  حاليا  املسمى  كطالونيا 

شا5ع النقي0 ميلود الخلوفي 5قم)55  

-)72222)العيون املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد لحسن الداودي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحسن الداودي عنوانه)ا))

 72222 ( العودة) حي  (1249 5قم)

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحسن الداودي عنوانه)ا))

 72222 ( العودة) حي  (1249 5قم)

العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)46.
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CHAMI CONSEILS

SM DESIGNER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

SM DESIGNER شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

املامون زنقة 25 بلوك 26 5قم 17 
حي موالي 5شيد - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32271
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DESIGNER
ما) كل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتزين،) الديكو5  باشغال  يتعلق 
االستيراد) العامة،) التجا5ة 

والتصدير.....
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 17 5قم) (26 بلوك) (25 زنقة) املامون 
العيون) (72222 (- 5شيد) موالي  حي 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ابهاو) اميمة  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ابهاو  اميمة  السيدة 
26)5قم) 25)بلوك) شا5ع املامون زنقة)
العيون) (72222 17)حي موالي 5شيد)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ابهاو  اميمة  السيدة 
26)5قم) 25)بلوك) شا5ع املامون زنقة)
العيون) (72222 17)حي موالي 5شيد)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتا5يخ)26)د نبر)

2219)تحت 5قم)3119.
153I

CHAMI CONSEILS

CONFIANCE COMMERCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
 CONFIANCE COMMERCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  حي خط 
الرملة 21 زنقة 16 5قم 76 - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32387
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (32
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONFIANCE COMMERCE
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) استيراد  العامة،) التجا5ة  العامة،)

تصدير،)نقل....
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عنوان املقر اال تماعي):))حي خط)
الرملة)21)زنقة)16)5قم)76)-)72222 

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد سليمان بو5حيل):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سليمان بو5حيل عنوانه)ا))
 76 5قم) (16 زنقة) (1 حي خط الرملة)

72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سليمان بو5حيل عنوانه)ا))
 76 5قم) (16 زنقة) (1 حي خط الرملة)

72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)53.
154I

CHAMI CONSEILS

BAN-CLOTHING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
BAN-CLOTHING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي االمل 
23 5قم 222 مكر5 - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32383
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
BAN- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CLOTHING
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالنسيج) مايتعلق  وكل  املالبس 
والخياطة،الطباعة،)التجا5ة العامة،)
االستيراد) التوصيل،) خدمات 

والتصدير،)االشغال العامة......
عنوان املقر اال تماعي):)حي االمل)
23)5قم)222)مكر5)-)72222)العيون)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد زكرياء)بانيا):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بانيا  زكرياء) السيد 
الصويرة) (44222 ( دوا5 بوزني تمنا5)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء)بانيا عنوانه)ا))دوا5)
بوزني تمنا5))44222)الصوير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)48.
155I

CHAMI CONSEILS

OGRA-EVENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

OGRA-EVENT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

التعاون شا5ع دا5 السالم 5قم 192  - 
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
32225

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
OGRA-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EVENT
املطعم،) (: بإيجاز) غرض الشركة 
ممول وتنظيم الحفالت،)االستقبال،)
التجا5ة العامة،) بيع املواد الغذائية،)
وتقديم) والتصدير،) االستيراد 

الخدمات......
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
التعاون شا5ع دا5 السالم 5قم)192))-)

72222)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيدة فاطمتو بوشنة)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة فاطمتو بوشنة عنوانه)ا))
حي موالي 5شيد الشطر االول بلوك)

25)5قم)21 72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمتو بوشنة عنوانه)ا))
حي موالي 5شيد الشطر االول بلوك)

25)5قم)21 72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتا5يخ)23)د نبر)

2219)تحت 5قم)3288.
156I

CHAMI CONSEILS

RECYCLICK
شركة التضامن

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

RECYCLICK شركة التضامن
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

احمد املنصو5 الذهبي بدون 5قم  - 
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة التضامن 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32229
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (12
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RECYCLICK
كل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والنشاط) العامة  باالشغال  مايتعلق 
والخدماتي،) والصناعي  التجا5ي 

النقل....
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- ( احمد املنصو5 الذهبي بدون 5قم)

72222)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 922 ( (: السيد عبد هللا حيدا5ي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 122 ( (: بوصولة) صفية  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا حيدا5ي عنوانه)ا))
 72222  12 5قم) (12 شا5ع مكة زنقة)

العيون املغرب.
السيدة صفية بوصولة عنوانه)ا))
 72222  12 5قم) (12 شا5ع مكة زنقة)

العيون املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا حيدا5ي عنوانه)ا))
 72222  12 5قم) (12 شا5ع مكة زنقة)

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتا5يخ)23)د نبر)

2219)تحت 5قم)3286.
157I

CHAMI CONSEILS

DECOR SUD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

DECOR SUD شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مدينة 25 
ما25 بلوك Y 5قم 1255 - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32349
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (32
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DECOR SUD
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
التجا5ة) البناء،) اشغال  العامة،)

العامة،)االستيراد والتصدير....
عنوان املقر اال تماعي):)مدينة)25 
 72222 (- (1255 5قم) (Y ما25 بلوك)

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد الصالح بوقشوش):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

بوقشوش) الصالح  السيد 
الوحدة) حي  (1287 5قم) عنوانه)ا))

72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوقشوش) الصالح  السيد 
الوحدة) حي  (1287 5قم) عنوانه)ا))

72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)26.
158I

CHAMI CONSEILS

RING SAHARA
شركة التضامن

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
RING SAHARA شركة التضامن
وعنوان مقرها اإل تماعي حي  

القد2 تجزئة الراحة 5قم 544 - 
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة التضامن 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32245
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (17
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RING (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SAHARA
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
العامة،)التد5ي0 الريا�سي،)بيع  ميع)

وكل) الرياضية،) والتجهيزات  ادوات 
تقديم) ما يتعلق بالنشاط الريا�سي،)
النقل،) التامين،) خدمة  الخدمات،)

اشغال الديكو5....
حي)) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- (544 5قم) الراحة  تجزئة  القد2 

72222)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
حصة) (922 ( (: السيد ايوب 5 ع)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 122 ( (: الركيبي) السيدة خديجة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا)) 5 ع  ايوب  السيد 
 544 5قم) الراحة  تجزئة  القد2 

72222)العيون املغرب.
السيدة خديجة الركيبي عنوانه)ا))
قيادة بوكراع))72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) 5 ع  ايوب  السيد 
 544 5قم) الراحة  تجزئة  القد2 

72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتا5يخ)24)د نبر)

2219)تحت 5قم)3122.
159I

CHAMI CONSEILS

L.S.5.S
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

L.S.5.S شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الوفاق الشطر 5 بلوك C 5قم 549 - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32285

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.L.S.5.S(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أشغال) العامة،) االشغال  البناء،)

االستيراد) العامة،) التجا5ة  الكهرباء،)

والتصدير....

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الوفاق الشطر)5)بلوك)C)5قم)549)-)

72222)العيون املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: لعبيد) كفاية  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لعبيد  كفاية  السيدة 

الفرح)) حي  (11 5قم) اصما5  زنقة 

72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) لعبيد  كفاية  السيدة 

الفرح)) حي  (11 5قم) اصما5  زنقة 

72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتا5يخ)27)د نبر)

2219)تحت 5قم)3133.

162I
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CHAMI CONSEILS

SUPER SHOWER SAHARA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
 SUPER SHOWER SAHARA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القد2 
تجزئة 727 زنقة واد السبط 5قم 13 

- 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32193
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SUPER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SHOWER SAHARA
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
ممون،) الحفالت،) تنظيم  العامة،)
صناعة وتسويق مواد التنظيف،)كل)
تجا5ة) التنظيف،) بنشاط  يتعلق  ما 

عامة،)استيراد وتصدير...).
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
القد2 تجزئة)727)زنقة واد السبط)

5قم)13)-)72222)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 السيد الشيعة البرديجي):))

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشيعة البرديجي عنوانه)ا))
واد) زنقة  (727 تجزئة) القد2  حي 
العيون) (72222  13 5قم) السبط 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشيعة البرديجي عنوانه)ا))
واد) زنقة  (727 تجزئة) القد2  حي 
العيون) (72222  13 5قم) السبط 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتا5يخ)19)د نبر)

2219)تحت 5قم)3267.
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CHAMI CONSEILS

HITTEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

HITTEN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 912 
بلوك وتجزئة 25 ما25 - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32223
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HITTEN
الصناعة) (: غرض الشركة بإيجاز)
بالنسيج،) يتعلق  ما  وكل  املالبس،)

التجا5ة العامة،)االستيراد)
و التصدير....

عنوان املقر اال تماعي):)5قم)912 
 72222 (- ما25) (25 وتجزئة) بلوك 

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
العسلي) الجبا5  عبد  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العسلي) الجبا5  عبد  السيد 
و) بلوك  ما25  (25 مدينة) عنوانه)ا))

5قم)912 72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العسلي) الجبا5  عبد  السيد 
و) بلوك  ما25  (25 مدينة) عنوانه)ا))

5قم)912 72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتا5يخ)23)د نبر)

2219)تحت 5قم)3289.
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My Business Management

ELECTRO-HOURE
شركة التضامن

تأسيس شركة

My Business Management
 n°14 2ème(Etage(Place(Florence
 Avenue(HassanII  VN ، 30000،

Fès Maroc
ELECTRO-HOURE شركة 

التضامن
وعنوان مقرها اإل تماعي 14 باب 
الغول العالي الطابق 3 الشقة 3 

فا2 - 32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة التضامن 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
61483

في) مؤ5خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (22
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRO-HOURE
أشغال) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
إطا5 املقاولة العامة أو) ( في) الكهرباء)

الخاصة داخل املغرب أو خا5 ه).
باب) (14 (: عنوان املقر اال تماعي)
الغول العالي الطابق)3)الشقة)3)فا2)

-)32222)فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 92.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
 622 ( (: السيد عبد القاد5 الحو5)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 322 ( (: الحو5) اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد القاد5 الحو5 عنوانه)ا))
ثانوية ابن حنين عين قادو2 فا2)

32222)فا2 املغرب.
السيد اسماعيل الحو5 عنوانه)ا))
ثانوية ابن حنين عين قادو2 فا2)

32222)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد القاد5 الحو5 عنوانه)ا))
ثانوية ابن حنين عين قادو2 فا2)

32222)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)5152.
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Maître Nadia EL GAOUZI

»MAILLE EXTENSION« 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Maître Nadia EL GAOUZI
 angle rue Mamoun Mohamed

 et  rue(Abou(Hassan(Sghir
Casablanca ، 20370 -، الدا5 

البيضاء املغرب
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 »MAILLE EXTENSION« شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي الدا5 

البيضاء، حي الوفاق، املجمع 

التجا5ي البرنو�سي، زاوية شا5ع 

ب 5قم 9، - 22622 الدا5 البيضاء 

املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.195541

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2219)تقر5 حل) 31)د نبر) املؤ5خ في)

املحدودة)) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (»MAILLE EXTENSION«
5أسمالها)100.000,00)د5هم وعنوان)

حي) مقرها اإل تماعي الدا5 البيضاء،)

املجمع التجا5ي البرنو�سي،) الوفاق،)
زاوية شا5ع ب 5قم)9،)-)22622)الدا5)

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

تجا5ي كيفما) ( ( مما5ستها آلي نشاط)

كان منذ تأسيسها).

الدا5) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املجمع) الوفاق،) حي  البيضاء،)
شا5ع) زاوية  البرنو�سي،) التجا5ي 

البيضاء) الدا5  (22622 (- (،9 ب 5قم)

املغرب.)

و عين:

و) بنجلون  ( ( محمد) ( السيد)ة))

تجزئة) البيضاء،) الدا5  عنوانه)ا))
العيون،)زنقة)1)5قم14  22352)الدا5)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و) بوزيان  ( ( محمد) السيد)ة))

شا5ع) البيضاء،) الدا5  عنوانه)ا))

الدا5) (22492  17 5قم) ماغتين 

البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732352.
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FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

رياض ديامو بلو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
5ياض ديامو بلو  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 66 
زقاق الرواح بن صافي م ق فا2 - 

32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62287
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
5ياض) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ديامو بلو).
دا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة).
عنوان املقر اال تماعي):)الرقم)66 
(- زقاق الرواح بن صافي م ق فا2)

32222)فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد مصطفى املصباحي)):))334 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 333 ( (: طيو2) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 333 ( (: ايسفولة) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املصباحي)) مصطفى  السيد 
الرواح) زقاق  (66 الرقم) عنوانه)ا))

فا2)) (32222 فا2) ق  م  صافي  بن 
املغرب.

عنوانه)ا)) طيو2  محمد  السيد 
مجموعة) (1 الشقة) ل  (21 عما5ة)
فا2) زواغة  دليلة  تجزئة  الضحى 

32222)فا2 املغرب.
السيد سعيد ايسفولة عنوانه)ا))
و5زازات)) (1424 5قم) الوحدة  حي 

32222)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املصباحي)) مصطفى  السيد 
الرواح) زقاق  (66 الرقم) عنوانه)ا))
فا2)) (32222 فا2) ق  م  صافي  بن 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)914.
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ATLAS AUDICOFISC SARL AU

ROBENSS BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – 5قم 

العما5ة -20 الطابق األول 5قم 5 ، 
32222، فا2 مغرب

ROBENSS BUSINESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 44 شا5ع 
محمد السالوي فا2  - 32222 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62313
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROBENSS BUSINESS

-مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال.

-التسويق عبر الهاتف

-تكوين.

-املساعدة في التوظيف.

-)اإلعالن.

-تطوير شبكة اإلنترنت

-)تطوير التطبيقات النقالة

-)انفو رافيك

-أمن تكنولو يا املعلومات

-)إدا5ة الشبكة

-)استيراد وتصدير

-)إنشاء)مركز االتصال

44)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)

محمد السالوي فا2))-)32222)فا2)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: حميد) الرو�سي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 522 ( (: نو5) بنمسعود  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الرو�سي حميد عنوانه)ا))
صفرو) بنصفا5  زالغ  حي  (999 5قم)

31222)صفرو املغرب.

نو5 عنوانه)ا)) بنمسعود  السيدة 
تغات)) تغات  حي  (5 بلوك) (42 5قم)

32222)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرو�سي حميد عنوانه)ا))
صفرو) بنصفا5  زالغ  حي  (999 5قم)

31222)صفرو املغرب

نو5 عنوانه)ا)) بنمسعود  السيدة 
تغات)) تغات  حي  (5 بلوك) (42 5قم)

32222)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (29 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)951.

166I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SINENSIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد 
2629 ، 42222، مراكش املغرب

SINENSIS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 5قم 
7 الحي الصناعي سيدي غانم 3  - 

42222 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.9353

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)24)نونبر)2219)تقر5 إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
5قم) بالعنوان  الكائن  و  (SINENSIS
15)محل 5قم)27)الطابق األول مرك0)
الشريفية سيدي عبد العزيز املدينة)
املسير) و  املغرب  مراكش  (42222 (-
أمين) البا5ودي  السيد)ة)) طرف  من 

عبا2).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112952.
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 TOLTEC SECURE
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر اال تماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد 
2629 ، 42222، مراكش املغرب

 TOLTEC SECURE MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شا5ع 
مو5يتانيا صندوق البريد 2629 - 

42222 مراكش املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.83841

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ5خ في)25)فبراير)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد) (57«
املغرب«) مراكش  (42222 (- (2629
الصناعي) الحي  السفلي  »الطابق  إلى)
(- ( (377 5قم) تجزئة  غانم  سيدي 

42222)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112952.
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STE SUD EST GESTION SARL

 SOLAR AND AGRICULTURE
TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
5قم 26 العما5ة 99 شا5ع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرشيدية 
املغرب

 SOLAR AND AGRICULTURE
TECHNOLOGY شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 
الزاوية الجديدة الرت0 - 52222 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

13641
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOLAR AND AGRICULTURE

.TECHNOLOGY
استراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشمسية) الطاقة  آالت  تصدير  و 
الطاقة) آالت  تتبيت  والفالحية،)
االشغال) و  والفالحية،) الشمسية 

املختلفة.
قصر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 52222 (- الرت0) الجديدة  الزاوية 

الرشيدية املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: معادني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) معادني  محمد  السيد 
تجزئة واد الده0 5قم)323  52222 

الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) معادني  محمد  السيد 
تجزئة واد الده0 5قم)323  52222 

الرشيدية املغرب
عنوانه)ا)) علي  معادني  السيد 
تجزئة واد الده0 5قم)323  52222 

الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)281.
169I

AMOURI CONSULTING

SAOUDI TAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
SAOUDI TAJ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 BD 77 : وعنوان مقرها اإل تماعي

 SAINT(LOUIS - HAY(SAADA(RCE
TAJ - FES - 30000 فا2 املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.22559

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2222 يناير) (28 املؤ5خ في)
SAOUDI TAJ)شركة ذات املسؤولية)
 752.222 5أسمالها) مبلغ  املحدودة 
 77 اإل تماعي) د5هم وعنوان مقرها 
 BD(SAINT(LOUIS(-(HAY(SAADA
RCE(TAJ(-(FES(-(30000)فا2 املغرب)

نتيجة لقرا5 ادا5ي بين الشركاء.
و عين:

و) السعودي  ( فاطمة) السيد)ة))
عنوانه)ا))شا5ع وهران)44)زنقة هايتي)
32222)فا2 املغرب) 1)فا2) الزهو5)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 BD  77 وفي) (2222 يناير) (28 بتا5يخ)
 SAINT(LOUIS(-(HAY(SAADA(RCE

TAJ(-(FES(-(30000)فا2 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)892/2222.
172I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ALIMENTOS DEL NORTE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شا5ع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول 5قم 22،الفنيدق ، 

93122، الفنيدق املغرب
ALIMENTOS DEL NORTE  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 
فرسيوة قرب صيدلية فرسيوة 

والقيادة االدا5ية فرسيوة القصر 
الصغير ،الفحص انجرة طنجة - 

92226 القصر الصغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2360

124643

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (17

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ALIMENTOS DEL NORTE

-استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتصدير وتوزيع املنتجات الغذائية).

-)استيراد وتصدير وتسويق  ميع)

املنتجات).

-وسيط تجا5ة الجملة).

-التداول التجا5ي)..

دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

فرسيوة) صيدلية  قرب  فرسيوة 

القصر) فرسيوة  االدا5ية  والقيادة 

(- طنجة) انجرة  ،الفحص  الصغير)

92226)القصر الصغير املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد حسن البسحابي)):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن البسحابي))عنوانه)ا))

الفحص) املجاز  قصر  الحومة  دوا5 

انجرة)92226)القصر الصغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن البسحابي))عنوانه)ا))

الفحص) املجاز  قصر  الحومة  دوا5 

انجرة)92226)القصر الصغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (24 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231267.

171I

STREET BUSINESS CENTER

R S ARTISANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عما5ة 5قم 12، 5قم 7، زنقة الحرية، 
 ليز، مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب
R S ARTISANS  شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 5قم 
 ، »PLAZA(B7 / 17« املسمى ، C12
املو ود في مراكش كيليز ، ساحة 16 

نوفمبر - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123351
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 R S (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ARTISANS
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)
و) االستيراد  التقليدية،) املنتو ات 

التصدير.
عنوان املقر اال تماعي):)متجر 5قم)
(،(»PLAZA B7 / 17«(املسمى(،(C12
املو ود في مراكش كيليز)،)ساحة)16 

نوفمبر)-)42222)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد علي الفياللي):))122)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 2 الفياللي عنوانه)ا)) السيد علي 
زنقة الحا5ث املحاسبي)))22222)الدا5)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 2 الفياللي عنوانه)ا)) السيد علي 
زنقة الحا5ث املحاسبي))22222)الدا5)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112854.
172I

CABINET OUASSI

PHARMACIE DE SAFI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عما5ة كومرزيد شا5ع الحرية طابق 
االول مكت0 5قم 3 املدينة الجديدة 

، 46222، اسفي املغرب
PHARMACIE DE SAFI شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 22 و 
22 مكر5 بلوك 3 حي كاوكي - 46222 

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

12249
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE DE SAFI
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية).

الرقم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- حي كاوكي) (3 مكر5 بلوك) (22 و) (22

46222)اسفي املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 522.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 5222 (: ( ايوب) الحزازي  السيد 

بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد الحزازي ايوب)
الرقم)78)بلوك)3)حي الهناء)2 46222 

اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد الحزازي ايوب)
الرقم)78)بلوك)3)حي الهناء)2 46222 

اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتا5يخ) ( االبتدائية بآسفي)

2222)تحت 5قم)157.
173I

AGC CONSULTING

DIWATEX ديواطكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

AGC CONSULTING
252، زاوية شا5ع موالي يوسف 
وبو5دو، الطابق 4، شقة 11 ، 
22242، الدا5 البيضاء املغرب

ديواطكس DIWATEX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية 5قم 27 - 62722  سلوان  

املغرب..
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.16453

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 فبراير) (28 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
من) أي  د5هم«) (3.922.222«
 4.222.222« إلى) د5هم«) (122.222«
مقاصة) إ راء) ( (: طريق) عن  د5هم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدا5 و)

املستحقة.



2362 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)25)ما25)

2222)تحت 5قم)1229.
174I

berra consulting

BERRA CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

berra consulting
شا5ع  بل طا5ق و الجزيرة، إقامة 
الجزيرة الخضراء الطابق املتوسط 

السفلي ، 92222، طنجة املغرب
BERRA CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع  بل 

طا5ق و الجزيرة، إقامة الجزيرة 
الخضراء الطابق املتوسط السفلي  

- 92222 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124681
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BERRA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSULTING
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واستقبال) )إ راء) االتصال.) مركز 

املكاملات))مركز االتصال))..
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 بل طا5ق و الجزيرة،)إقامة الجزيرة)
الخضراء)الطابق املتوسط السفلي))-)

92222)طنجة))املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد أسامة برة):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) برة  أسامة  السيد 
الحسن الثاني عما5ة)112)ط)3)شقة)

4 92222)طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) برة  أسامة  السيد 
الحسن الثاني عما5ة)112)ط)3)شقة))

92222)طنجة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231116.
175I

STE ANGLE DE GESTION SARL

DIALNA TRAVEL AGENCY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شا5ع فا2 5قم 19 كراج 1 تطوان ، 

93222، تطوان املغرب
  DIALNA TRAVEL AGENCY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
األ5�سي مناول الد5وة 2 الشطر 2 

154--1 د5وة الكا5ة اقليم برشيد - 
26222 الد5وة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
13475

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DIALNA TRAVEL AGENCY
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أسفا5.

الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 2 الشطر) (2 الد5وة) مناول  األ5�سي 
(- د5وة الكا5ة اقليم برشيد) (-154-1

26222)الد5وة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة ابتسام منتصر)):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة ابتسام منتصر))عنوانه)ا))
التازي) حي  (7 زنقة) (31 5قم) فا2 

32252)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ابتسام منتصر))عنوانه)ا))
التازي) حي  (7 زنقة) (31 5قم) فا2 

32252)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 بتا5يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2222)تحت 5قم)172.
176I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 SOCIETE  EQUIPEMENT
 ET CONSTRUCTION

 D›AFRIQUE  DU  NIORD
Sigle  SECAN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شا5ع 
طانطان وشا5ع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
 SOCIETE  EQUIPEMENT(ET

  CONSTRUCTION(D›AFRIQUE
DU  NIORD(Sigle  SECAN شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 2 شا5ع 
الغابة البرية السعادة قطعة 127 
حي  بل طا5ق  - 92122 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124687
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE( ( EQUIPEMENT( ET
  CONSTRUCTION( D’AFRIQUE

.DU  NIORD Sigle  SECAN
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطرق) أشغال  ( البناء) و  التهيئة 

والصرف الصحي.
شا5ع) (2 (: عنوان املقر اال تماعي)
الغابة البرية السعادة قطعة)127)حي)
 بل طا5ق))-)92122)طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد عبد هللا التازي)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا التازي عنوانه)ا))
شا5ع) ( (16 إقامة  نان الراحة شقة)
 52232 م ج مكنا2) ( الجيش امللكي)

مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا التازي عنوانه)ا))
شا5ع) ( (16 إقامة  نان الراحة شقة)
 52232 م ج مكنا2) ( الجيش امللكي)

مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231119.
177I
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ETS COMPTA HOUSE

PIECE ZAYAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

PIECE ZAYAN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 32 بلوك 5 
حي املصلى خنيفرة - 54222 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

3255
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PIECE (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ZAYAN
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 DISTRIBUTION ET MARCHAND
 DES HUILES PETROLIERS ET
 ACCESSOIRES-MARCHAND
 DE PIECE DE RECHANGE ET
.ACCESSOIRES POUR VOITURE

32)بلوك) عنوان املقر اال تماعي):)
 54222 (- خنيفرة) املصلى  حي  (5

خنيفرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد احمد عضراوي عنوانه)ا))
حي اساكا خنيفرة) (12 5قم) (32 زنقة)

54222)خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد عضراوي عنوانه)ا))
حي اساكا خنيفرة) (12 5قم) (32 زنقة)

54222)خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتا5يخ)25)ما25)

2222)تحت 5قم)68.
178I

ETS COMPTA HOUSE

PS FAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

PS FAM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 25 زنقة 
22 بلوك 24 حي ام الربيع خنيفرة - 

54222 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

3213
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAM
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 MARCHAND DES PRODUITS
 PHYTOSANITAIRES ET
 PRODUITS( CHIMIQUES
 DIFFERENTS-ENTREPRENEUR

.-DE(TRAVAUX-NEGOCE

زنقة) (25 (: عنوان املقر اال تماعي)
(- 24)حي ام الربيع خنيفرة) بلوك) (22

54222)خنيفرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( ز5ا5ي) محمد  السيد 
ام) حي  (24 بلوك) (25 5قم) (22 زنقة)
خنيفرة) (54222 خنيفرة) الربيع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( ز5ا5ي) محمد  السيد 
ام) حي  (24 بلوك) (25 5قم) (22 زنقة)
خنيفرة) (54222 خنيفرة) الربيع 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتا5يخ)25)ما25)

2222)تحت 5قم)67.
179I

Zirana Maroc

مصحة أإلدري�سي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue(Med

 Ben(Abdellah(VN ، 46000، SAFI
MAROC

مصحة أإلد5ي�سي شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 84 تجزئة 

إ نديس اليوسفية - 46322  
اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
2647

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)مصحة)

أإلد5ي�سي.
مصحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 راحية مستعجالت).
 84 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
  46322 (- تجزئة إ نديس اليوسفية)

اليوسفية املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

4.522.222)د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد د5ي�سي �سي أحمد):))45.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد د5ي�سي �سي أحمد عنوانه)ا))
اليوسفية) إ نديس  تجزئة  (84

46322))اليوسفية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد د5ي�سي �سي أحمد عنوانه)ا))
اليوسفية) إ نديس  تجزئة  (84

46322))اليوسفية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)77/2222.
182I

إئتمانية)BKM)لإل5شادات

شركة فينت تور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئتمانية BKM لإل5شادات
5قم 12 تجزئة املركز و5زازات ، 

45222، و5زازات املغرب
شركة فينت تو5   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 ايت 
بن حدو امرزكان - 45222 و5زازات 

املغرب.



2367 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2214 أكتوبر) (28 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
الرا2) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
322)حصة ا تماعية من أصل)622 
لحسن) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

السعيد بتا5يخ)28)أكتوبر)2214.
الرا2) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
322)حصة ا تماعية من أصل)622 
سليمان) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

السعيد بتا5يخ)28)أكتوبر)2214.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
نونبر) (19 بتا5يخ) ( االبتدائية بو5زازات)

2214)تحت 5قم)1125.
181I

STE ANGLE DE GESTION SARL

FIRAS SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شا5ع فا2 5قم 19 كراج 1 تطوان ، 

93222، تطوان املغرب
FIRAS SERVICE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 AV. FES وعنوان مقرها اإل تماعي
 N°19 GARAGE(N°1 TETOUAN

93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

26467
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIRAS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SERVICE
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

.DE CONSTRUCTIONS DIVERS
 AV. FES (: عنوان املقر اال تماعي)
 N°19 GARAGE N°1 TETOUAN

93222)تطوان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: اعلول) سلوى  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اعلول  سلوى  السيدة 
شا5ع محمد الخراز زنقة الهالل 5قم)

22 93222)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اعلول  سلوى  السيدة 
شا5ع محمد الخراز زنقة الهالل 5قم)

22 93222)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتا5يخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت 5قم)81/22.
182I

CANOCAF SARL

WIDE WORLD TRAVEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شا5ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

5قم 7 الطابق الثاني 5قم 23 
 NADOR ،62222 ،5الناظو

MAROC
WIDE WORLD TRAVEL شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املسيرة 
دا5 الكبداني  - 62252 د5يوش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 87

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 WIDE (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.WORLD TRAVEL
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االسفا5.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 62252 (- ( الكبداني) دا5  املسيرة 

د5يوش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 422.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 4.222 ( (: السيد الرشيدي محمد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الرشيدي محمد عنوانه)ا))
دا5 الكبداني املركز بني سعيد)62252 

د5يوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرشيدي محمد عنوانه)ا))
دا5 الكبداني املركز بني سعيد)62252 

د5يوش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( بالد5يوش) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)18.
183I

MCG

دو2 كييتيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

دو2 كييتيد شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
عالل الفا�سي، العما5ة 12، الشقة 

5قم 5، تجزئة سين - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
99253

 19 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 من شتنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
دو2) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كييتيد.
غرض الشركة بإيجاز):)امللكية عن)
طريق الشراء)أو غير ذلك ثم اإلدا5ة و)
االستغالل عن طريق التأ ير مع أو)
بدون خدمات لجميع أنواع العقا5ات.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الشقة) (،12 العما5ة) الفا�سي،) عالل 
5قم)5،)تجزئة سين)-)42222)مراكش)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
((: السيدة فيري ساند5يين فاليري)
52)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد بو5دون داني لويس كلوتير)
:))52)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)

.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
فاليري) ساند5يين  فيري  السيدة 
عنوانه)ا))17)زنقة  يل فيري)82482 

سالوويل فرنسا.
السيد بو5دون داني لويس كلوتير)
عنوانه)ا))17)زنقة  يل فيري)82482 

سالوويل فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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فاليري) ساند5يين  فيري  السيدة 

عنوانه)ا))17)زنقة  يل فيري)82482 

سالوويل فرنسا

السيد بو5دون داني لويس كلوتير)

عنوانه)ا))17)زنقة  يل فيري)82482 

سالوويل فرنسا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

من) (22 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

أكتوبر)2219)تحت 5قم)128384.

184I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

RIAD LA MAISON VERTE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

RIAD LA MAISON VERTE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 5 

د5ب الشيخ الكزيرة  - 32222 فا2 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.24931

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في)19)فبراير)2222)تقر5 إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)

زنقة بوفير) (27 الكائن بالعنوان 5فم)

 32222 (- ( القديمة) املدينة  الكزيرة 

طرف) من  املسير  و  املغرب  فا2 

السيد)ة))التازي عزالدين.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (24 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)898/222.

185I

CAFIGEC

NRA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
NRA IMPORT EXPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 26، 

شا5ع  مر2 سلطان ، الشقة 5قم3، 
الطابق 1 - 22122 الدا5 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459165
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NRA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMPORT EXPORT
:)تصدير و) غرض الشركة بإيجاز)

استيراد.
عنوان املقر اال تماعي):)26،)شا5ع))
مر2 سلطان)،)الشقة 5قم3،)الطابق)

1)-)22122)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: نبيل) حرمات  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حرمات نبيل عنوانه)ا))13 
 22122 العزيز) عبد  بن  عمر  شا5ع 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حرمات نبيل عنوانه)ا))13 
 22122 العزيز) عبد  بن  عمر  شا5ع 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733231.
186I

STE TIB COMPT SARL AU

OUJDA LILAAQAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شا5ع املرابطين وزنقة 

البخا5ي إقامة بغدادي مكت0 5قم 
25 ، 62222، و دة املغرب

OUJDA(LILAAQAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 44 زنقة 
فا2 5قم 5 - 62222 و دة املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.23571
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة)))يوسف مرزاق)
 252 حصة ا تماعية من أصل) (84
حصة لفائدة))السيد))ة))علي))بلخديم)

بتا5يخ)25)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (24 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)884.
187I

STE TIB COMPT SARL AU

PH WOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجا5ية يو د)

مقرها اال تماعي باملغرب

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شا5ع املرابطين وزنقة 

البخا5ي إقامة بغدادي مكت0 5قم 
25 ، 62222، و دة املغرب

PH WOOD »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: حي 
السالم لحما5ة بني د5ا5 - 62222 

و دة املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجا5ية 
يو د مقرها اال تماعي باملغرب«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.27981
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقر5) (2222 يناير) (27 في) املؤ5خ 
 PH WOOD إغالق فرع تابع لشركة)
تسميته)-)والكائن عنوانه في)11)زنقة)
(- الحسني) حي  لعلج  تجزئة  العلوم 

62222)و دة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (12 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)622.

188I

مؤسسة في 5حاب األمانة للتربية والتعليم الخصو�سي

مؤسسة في رحاب األمانة للتربية 
والتعليم الخصو�سي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

مؤسسة في 5حاب األمانة للتربية 
والتعليم الخصو�سي

تجزئة الياسمين عين سيحند 
الحا 0 ، 51222، الحا 0 املغرب
مؤسسة في 5حاب األمانة للتربية 
والتعليم الخصو�سي  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الياسمين عين سيحند الحا 0 - 
51222 الحا 0 املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.24443

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 فبراير) (16 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

مولودي عبد الرحمان كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1192.

189I
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املركز الجهوي لالستثما5 لجهة العيون الساقية)

الحمراء

PESKA SWIH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 72222، 
العيون املغرب

PESKA SWIH شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مدينة 
الوحدة بلوك 2 5قم 829  - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31263
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PESKA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SWIH
تجا5ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االسماك و املنتو ات البحرية
التجا5ة العامة

االستيراد و التصدير.
مدينة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الوحدة بلوك 2 5قم)829))-)72222 

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد منصو5 اسويح)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد منصو5 اسويح عنوانه)ا))
  829 5قم)  2 بلوك  الوحدة  مدينة 

72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منصو5 اسويح عنوانه)ا))
  829 5قم)  2 بلوك  الوحدة  مدينة 

72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
26)فبراير) )بتا5يخ) االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)482/22.
192I

CLICKING CONSEIL MAROC

NAZAHA DIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شا5ع موالي عبد هللا تجزئة البستان 
زنقة الفردو2 5قم 82 ، 42292، 

مراكش املغرب
NAZAHA DIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة 
  GH18 5قم 12 اقامة الياسمين

مدخل 5قم 18 تمنصو5ت  - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
122779

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAZAHA DIS
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

التنظيف و املستلزمات املكتبية).
الشقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
  GH18 الياسمين) اقامة  (12 5قم)
مدخل 5قم)18)تمنصو5ت))-)42222 

مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 34 ( (: عزيز) بن  وهرة  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

33)حصة) ( (: السيدة تريوي حنان)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيدة ابراهمي نادية):))33)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

 34% (: عزيز) بن  وهرة  السيد 

بقيمة)122)د5هم.

السيدة تريوي حنان):)%33)بقيمة)

122)د5هم.

 33% (: نادية) ابراهمي  السيدة 

بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بن  وهرة عزيز عنوانه)ا))

 8 5قم) تغزوت  باب  الفا�سي  عرصة 

مراكش))42222)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) حنان  تريوي  السيدة 

 42222 مراكش) (671 حي ازيكي 5قم)

مراكش املغرب.

نادية عنوانه)ا))) ابراهمي  السيدة 

طريق) االختيا5  تجزئة  (182

مراكش) (42222 البيضاءمراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حنان  تريوي  السيدة 

 42222 مراكش) (671 حي ازيكي 5قم)

مراكش املغرب

نادية عنوانه)ا))) ابراهمي  السيدة 

طريق) االختيا5  تجزئة  (182

مراكش) (42222 البيضاءمراكش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112349.

191I

STE DAY FINANCE

STE SATTI AGRI
SARL AU 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23222، 
الفقيه بن صالح املغرب

STE SATTI AGRI SARL AU  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 أهل 
سو2 الفقيه بن صالح - 23222 

الفقيه بن صالح املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.4127

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم تعيين) (2222 يناير) (16 املؤ5خ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة)) وها5)

سعيد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا5يخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

13)فبراير)2222)تحت 5قم)47.
192I

bureau(comptable(et(investissement

LE JARDIN DES ROSES
عقد تسيير حر ألصل تجا5ي))األشخاص)

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجا5ي

LE JARDIN DES ROSES
في) مؤ5خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة))) أعطى  (2222 ما25) (21
 MOULAY MUSTAPHA EL
)ة)) الحامل) (IDRISSI MENDILI
 E823165 ( ( 5قم) الوطنية  للبطاقة 
 222222 املسجل بالسجل التجا5ي)
حق) بمراكش  التجا5ية  باملحكمة 
التسيير الحر لألصل التجا5ي الكائن)
تحناوت) حي  (223 5قم) طريق  ب 
مراكش) ( (42222 (- تحناوت مراكش)
 MOHAMED للسيد)ة)) املغرب 
للبطاقة) )ة)) الحامل) (AIT ABDENBI
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 6 ملدة) ( (EE442891 ( ( الوطنية 5قم)
و) (2222 ما25) (21 سنة تبتدئ من)
تنتهي في)21)ما25)2226)مقابل مبلغ)

شهري)32.222))د5هم.
193I

FLASH ECONOMIE

MAZAGAN DELY’S
إعالن متعدد القرا5ات

MAZAGAN DELY’S
شركة محدودة املسؤولية

5أ2 املال :  122.222د5هم                                    
املقر الرئي�سي :   46 شا5ع الز5قطوني 
الطابق التاني الشقة 5قم 6 الدا5ال

بيضاء                                           
السجل التجا5ي: 447929 – البي

ضاء                               
بمقت�سى املجلس العام غير عادي)
ثم) (2222 فبراير) (12 بتا5يخ) املنعقد 

تقرير ما يلي:
-)تفويت الحصص):

حصة من طرف) (166 تم تفويت)
إلى السيد) الهول  أبو  السيد يوسف 

حميد عفان
حصة من طرف) (167 تم تفويت)
السيد أحمد كبو5 إلى السيد حميد)

عفان
التجا5ية) التسمية  تغيير  (-
إلى) (» (MAZAGAN DELY’S« ( ( من)

»MAZAGAN DETRGENTS«
للشركة) الهدف األسا�سي  تغيير  (-

والذي سيصبح كالتالي):
منتجات) وتجا5ة  تصنيع  (-

التنظيف
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) البيضاء) للدا5  التجا5ية 

فبراير)2222)تحت عدد)732435
194I

FLASH ECONOMIE

MKLEAN RECRUITING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة
MKLEAN RECRUITING SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بالشريك الوحيد

5أسمالها 12.222د5هم
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتا5يخ1922/11/22  البيضاء) بالدا5 
ذات) شركة  تأسيس  تم 
الشريك) ذات  املسؤوليةاملحدودة 

الوحيد باملميزات التالية:
م) م  ش  شركة  -التسمية:)
 MKLEAN RECRUITING SARL AU
املوا5د) في  استشا5ات  املوضوع:) (-

البشرية)
إقامة  ميرة) اال تماعي:) املقر  (-
 32 عما5ة ا الشقة 5قم) (2 الشاطيء)

دا5 بوعزة,الدا5 البيضاء.
د5هم) أالف  عشرة  املال:) -5أ2 
إلى) مقسمة  ((DH  10000,00(
ا تماعية)122حصة) حصة  مائة 
ا تماعية)بقيمة مائة د5هم للحصة.)

(100,00DH(
ووزعت على الشكل التالي:

اد5ي�سي) اشرقي  سا5ة  السيدة  (-
5قم الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
BL118329)والقاطنة بالدا5 البيضاء)
 4 زنقة مد5يد إقامة اية الطابق) (38

الشقة 5قم)11
فاتح) من  اال تماعية:) السنة  (-
يناير إلى الحادي والثالثون من د نبر.
:تسعة و تسعون سنة من) املدة) (-
في) اال  الفعلي  الشركة  تاسيس  يوم 

حالة التصفية املسبقة او التمديد.
الشركة) تسير  واالدا5ة:) التسيير  (-
اشرقي) سا5ة  السيدة  طرف  من 
الصالحيات) ولها  ميع  اد5ي�سي 

لتمثيل الشركة.
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
تحت) البيضاء) للدا5  التجا5ي 

5قم449479
195I

MARCHICA CONSEIL

GOURGOU COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 
املغرب

GOURGOU COMPANY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 
أخندوق ،احدادا ،  الناظو5  - 

62673 الناظو5 املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.18229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2222 يناير) (28 املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (GOURGOU COMPANY
وعنوان) د5هم  (92.222 5أسمالها)
أخندوق) دوا5  اإل تماعي  مقرها 
،احدادا)،))الناظو5))-)62673)الناظو5)

املغرب نتيجة ل):)قرا5 املساهمين.
دوا5) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- ( الناظو5) ( (، ،احدادا) أخندوق)

62673)الناظو5 املغرب.)
و عين:

السيد)ة))عبد الرحمان)))سغضاو)
،احدادا) أخندوق) دوا5  عنوانه)ا)) و 
الناظو5 املغرب) (62673 ( الناظو5) ( (،

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)11)فبراير)

2222)تحت 5قم)221.
196I

MARCHICA CONSEIL

NOUHAILA MULTIMEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 
املغرب

  NOUHAILA MULTIMEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : شا5ع 
دليلة ،5قم 32، الد5يوش - 62253 

الد5يوش املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.17893

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2222 يناير) (27 املؤ5خ في)
  NOUHAILA MULTIMEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)
،5قم) دليلة) شا5ع  اإل تماعي  مقرها 
الد5يوش) (62253 (- الد5يوش) (،32

املغرب نتيجة لقرا5 املساهمين.
و عين:

و) ( ( حمزة) ( الزمو5ي) السيد)ة))
اعبابدة،)) ( لغرابة،) دوا5  عنوانه)ا))
 62263 الد5يوش) ( امطالسة،)
)ة)) كمصفي) املغرب  الد5يوش 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شا5ع) وفي  (2222 فبراير) (14 بتا5يخ)
 62253 (- الد5يوش) (،32 ،5قم) دليلة)

الد5يوش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)22)ما25)

2222)تحت 5قم)322.
197I

CLASSE BENZ

 BUILDING STARLITE
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 BUILDING STARLITE
COMPANY

145 شا5ع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،92222 ، 28 الرابع شقة

Maroc
 BUILDING STARLITE

COMPANY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي برانص 
تجزئة نر س زنقة 27 5قم 4 طنجة 

- 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 



2373 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124719

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 BUILDING STARLITE (:

.COMPANY

غرض الشركة بإيجاز):)

اعمال البناء)املختلفة و استئجا5)

معدات البناء.

برانص) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
4)طنجة) 27)5قم) تجزئة نر س زنقة)

-)92222)طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

((: السيد محمد ازهير علي سا د)

522)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة

 522 ( (: الز5تيت) زكية  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سا د) علي  ازهير  محمد  السيد 

الهند) (112221 الهند) عنوانه)ا))

الهند.

عنوانه)ا)) الز5تيت  زكية  السيدة 
طنجة) (6 5قم) (22 الحي الجديد زنقة)

92222)املغرب طنجة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سا د) علي  ازهير  محمد  السيد 

عنوانه)ا))الهند)112221)الهند الهند

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (26 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231162.

199I

MARCHICA CONSEIL

NOUHAILA MULTIMEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 

املغرب

  NOUHAILA MULTIMEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

دليلة ،5قم 32، الد5يوش - 62253 

الد5يوش املغرب.

حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.17893

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر5 حل) (2222 يناير) (27 املؤ5خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

NOUHAILA MULTIMEDIA)))مبلغ)

وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)

،5قم) دليلة) شا5ع  اإل تماعي  مقرها 

الد5يوش) (62253 (- الد5يوش) (،32

املغرب نتيجة ل):)قرا5 املساهمين.

شا5ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 62253 (- الد5يوش.) (،32 ،5قم) دليلة)

الد5يوش املغرب.)

و عين:

و) ( الزمو5ي) ( ( حمزة) السيد)ة))

اعبابدة،)) ( لغرابة،) دوا5  عنوانه)ا))

امطالسة،))الد5يوش)62263)الناظو5)

الد5يوش كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)22)ما25)

2222)تحت 5قم)299.

222I

LEADER FINANCE

MY PERSONAL TRAINER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT  N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MY PERSONAL TRAINER  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
االول 5قم 2 العما5ة 522 املنا5 3 

عملية الشرف مراكش  - 42222  
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
123377

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PERSONAL TRAINER
التد5ي0) (: غرض الشركة بإيجاز)

الريا�سي).
الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 3 املنا5) (522 العما5ة) (2 5قم) االول 
  42222 (- ( مراكش) الشرف  عملية 

مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: اعطا5) عاطف  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: سهموم) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اعطا5  عاطف  السيد 
مراكش) ( (387 5قم) تاشفن  ابن  حي 

42222)مراكش))املغرب.
السيد يوسف سهموم عنوانه)ا))
ا5ك) (32 5قم) الفا�سي  عالل  شا5ع 
بو5كان اكادير)82222)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اعطا5  عاطف  السيد 
مراكش) ( (387 5قم) تاشفن  ابن  حي 

42222)مراكش))املغرب
السيد يوسف سهموم عنوانه)ا))
ا5ك) (32 5قم) الفا�سي  عالل  شا5ع 
بو5كان اكادير)82222)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112872.
221I

LEADER FINANCE

 BF & CF BUSINESS
CONSULTANCY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT  N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 BF & CF(BUSINESS

CONSULTANCY  شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عين اطي 

زهو5 1 5قم 126 الطابق التاني 
نخيل شمالي مراكش  - 42222 

مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123427
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
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الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BF( & (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. CF BUSINESS CONSULTANCY
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسييرالخدمات.
عنوان املقر اال تماعي):)عين اطي)
زهو5)1)5قم)126)الطابق التاني نخيل)
مراكش)) (42222 (- ( مراكش) شمالي 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: ( السيدة عائشة االسعد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
((: بنقدو5) السيدة فاطمة الزهراء)
922)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بنقدو5) الزهراء) فاطمة  السيدة 
66/ا) ترييست) فيا  عنوانه)ا))
 42222 ايطالية) الالثنية  بونطينية 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنقدو5) الزهراء) فاطمة  السيدة 
66/ا) ترييست) فيا  عنوانه)ا))
 42222 ايطالية) الالثنية  بونطينية 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112929.
222I

FICASUD

 ECOLE MICHEL -ANGE 
PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FICASUD
 186AVENUE MED V IMMO

 ARRIBE 1ER(ETAGE(N 11
 GUELIZ ، 40000، marrakech

maroc

 ECOLE(MICHEL -ANGE(PRIVEE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 
 174BOULEVARD LA GIRONDE

CASABLANCA - 20500 الدا5 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
456595

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ECOLE((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MICHEL(-ANGE(PRIVEE
 ECOLE (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PRIVEE
(: اال تماعي) املقر  عنوان 
 174BOULEVARD LA GIRONDE
الدا5) (CASABLANCA( -( 20500

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 68 ( (: السيدة فاطمة ادبوشمال)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيدة ملياء)مرابط)):))155)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيدة ليلى مرابط):))155)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد توفيق مرابط):))311)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد عبداللطيف مرابط):))311 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ادبوشمال) فاطمة  السيدة 
7شا5ع سطوكهولم طابق) عنوانه)ا))
الدا5البيضاء) (22332  7 الشقة) (4

املغرب.
السيدة ملياء)مرابط))عنوانه)ا))52 

زنقة القا�سي ايا2 شقة)2)املعا5يف)
22332)الدا5البيضاء)املغرب.

 7 السيدة ليلى مرابط عنوانه)ا))
تجزئة شنتيما5 ابن مجاط املعا5يف)

22332)الدا5البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) مرابط  توفيق  السيد 
7شا5ع سطوكهولم طابق)4)الشقة)7 

22332)الدا5البيضاء)املغرب.
مرابط) عبداللطيف  السيد 
عساكر) ابن  زنقة  (4 عنوانه)ا))
 22332 املعا5يف) شانتيما5  تجزئة 

الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 7 السيدة ليلى مرابط عنوانه)ا))
تجزئة شنتيما5 ابن مجاط املعا5يف)

22332)الدا5البيضاء)املغرب
السيدة ملياء)مرابط))عنوانه)ا))52 
زنقة القا�سي ايا2 شقة)2)املعا5يف)

22332)الدا5البيضاء)املغرب
مرابط) عبداللطيف  السيد 
عساكر) ابن  زنقة  (4 عنوانه)ا))
 22332 املعا5يف) شانتيما5  تجزئة 

الدا5البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)732622.
223I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE BOUTAHIR
BUILDING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE BOUTAHIR BUILDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
األ5�سي 5قم 853 تجزئة املنزه 3 
بوفكران - 52322 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
49489

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE BOUTAHIR BUILDING
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) الطرق  أشغال  (- للبناء) مختلفة 

التطهير.
الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 3 املنزه) تجزئة  (853 5قم) األ5�سي 

بوفكران)-)52322)مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد بوطاهير مصطفى):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
مصطفى) بوطاهير  السيد 
 3 املنزه) تجزئة  (853 5قم) عنوانه)ا))

بوفكران)52322)بوفكران املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى) بوطاهير  السيد 
 3 املنزه) تجزئة  (853 5قم) عنوانه)ا))

بوفكران)52322)بوفكران املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (27 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)981.
224I

)مكتـــ0 حسابــات أكاديرفسك))ش.)م.)م

OURADI COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتـــ0 حسابــات أكاديرفسك  ش. 
م. م
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بلوك C 5قم 215 حي أساكا تكوين 
أكادير ، 82152، ايت ملــول املغرب
OURADI COMMERCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك 
E 5قم 24 حي املسيرة ايت ملول - 

86152 انزكان  ااملغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.17697

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تقر5 حل) 23)فبراير) املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (OURADI COMMERCE
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)
مقرها اإل تماعي بلوك)E)5قم)24)حي)
انزكان)) (86152 (- ملول) ايت  املسيرة 
:)قلة التمويل أدت) ااملغرب نتيجة ل)

إلى زيادة خسائر
الشركة وعجزها عن االستمرا5..

بلوك) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- ملول) ايت  املسيرة  حي  (24 5قم) (E

86152)انزكان))ااملغرب.)
و عين:

و) محمد  ( ( مرا�سي) السيد)ة))
عنوانه)ا))بلوك)2)5قم)275)حي االمل)
ااملغرب) ( انزكان) (86152 ملول) ايت 

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (14 بتا5يخ) ( االبتدائية بانزكان)

2222)تحت 5قم)272.
225I

)مكتـــ0 حسابــات أكاديرفسك))ش.)م.)م

OURADI COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكتـــ0 حسابــات أكاديرفسك  ش. 
م. م

بلوك C 5قم 215 حي أساكا تكوين 
أكادير ، 82152، ايت ملــول املغرب

OURADI COMMERCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : بلوك 
E 5قم 24 حي املسيرة ايت ملول - 

86152 انزكان   املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.17697

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تقر5 حل) 25)فبراير) املؤ5خ في)
OURADI COMMERCE)شركة ذات)
5أسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د5هم  (122.222
اإل تماعي بلوك)E)5قم)24)حي املسيرة)
املغرب) ( ( انزكان) (86152 (- ايت ملول)
زيادة) إلى  أدت  التمويل  لقلة  نتيجة 

خسائر
الشركة وعجزها عن االستمرا5..

و عين:
و) محمد  ( ( مرا�سي) السيد)ة))
عنوانه)ا))بلوك)2)5قم)275)حي االمل)
املغرب) ( ( انزكان) (86152 ملول) ايت 

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بلوك) وفي  (2222 فبراير) (25 بتا5يخ)
(- ملول) ايت  املسيرة  حي  (24 5قم) (E

86152)انزكان)))املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (14 بتا5يخ) ( االبتدائية بانزكان)

2222)تحت 5قم)273.
226I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE OMNICAFE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE OMNICAFE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : عما5ة 
4 5قم 8 تجزئة قرطبة الشطر 1 - 

52222 مكنا2 املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.37417
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2222 فبراير) (28 في) املؤ5خ 
شركة) (SOCIETE OMNICAFE حل)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
 122.222 5أسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
عما5ة)4)5قم)8)تجزئة قرطبة الشطر)
نتيجة) املغرب  مكنا2  (52222 (- (1

لقفل التصفية.
و عين:

السيد)ة))علي))هاشمي و عنوانه)ا))
اقامة شكر) باعمران  ايت  زنقة  (51
الدا5 البيضاء) (22222  25 هللا شقة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
عما5ة) وفي  (2222 فبراير) (28 بتا5يخ)
(- (1 تجزئة قرطبة الشطر) (8 5قم) (4

52222)مكنا2 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)413.
227I

SOCIETE CONSULTING

  SOCIETE CAFE IBN
KHALDOUNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
  SOCIETE CAFE IBN

KHALDOUNE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 44 زنقة 
3 حي التقدم - 51222 الحا 0 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.22529

العام) الجمع  بمقت�سى 
فبراير) (28 في) املؤ5خ  اإلستثنائي 
 SOCIETE CAFE حل) تقر5  (2222

ذات) شركة  (IBN  KHALDOUNE
5أسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د5هم  (122.222
(- التقدم) حي  (3 زنقة) (44 اإل تماعي)
51222)الحا 0 املغرب نتيجة لقفل)

التصفية.
و عين:

زال و عنوانه)ا)) ( فريد) السيد)ة))
حي النهضة بلوك 2 5قم)38 51222 
)ة)) كمصفي) املغرب  الحا 0 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
44)زنقة) 2222)وفي) 28)فبراير) بتا5يخ)
الحا 0) (51222 (- التقدم) حي  (3

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)412.
228I

MARCHICA CONSEIL

GOURGOU COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 
املغرب

GOURGOU COMPANY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : دوا5 
أخندوق ،احدادا ،  الناظو5  - 

62673 الناظو5 املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.18229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2222 يناير) (28 املؤ5خ في)
شركة) (GOURGOU COMPANY
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) د5هم  (92.222 5أسمالها)
أخندوق) دوا5  اإل تماعي  مقرها 
،احدادا)،))الناظو5))-)62673)الناظو5)

املغرب نتيجة لقرا5 املساهمين.
و عين:

السيد)ة))عبد الرحمان))سغضاو)
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،احدادا) أخندوق) دوا5  عنوانه)ا)) و 
الناظو5 املغرب) (62673 ( الناظو5) ( (،

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
دوا5) وفي  (2222 يناير) (24 بتا5يخ)
(- ( الناظو5) ( (، ،احدادا) أخندوق)

62673)الناظو5 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)11)فبراير)

2222)تحت 5قم)222.
229I

SOLUCIA EXPERTISE

VIVA LA TERRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
VIVA LA TERRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الوكالة املستقلة للنقل الحضري 

زنقة 3 5قم 18 الطابق االول, 
القد2 سيدي البرنو�سي, الدا5 
البيضاء - 22612 الدا5 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459539
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 VIVA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LA TERRA
األنشطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الز5اعية والسياحية.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الحضري) للنقل  املستقلة  الوكالة 

زنقة)3)5قم)18)الطابق االول,)القد2)
(- البيضاء) الدا5  البرنو�سي,) سيدي 

22612)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
52)حصة) ( (: ( السيد خالد الشاك)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيدة هند الثاديلي):))52)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( الشاك) خالد  السيد 
عما5ة اوه إقامة أحسن دا5) (8 شقة)
2)شا5ع الحسن الثاني أكدال الرباط)

12222)الرباط املغرب.
عنوانه)ا)) الثاديلي  هند  السيدة 
عما5ة اوه إقامة أحسن دا5) (8 شقة)
2)شا5ع الحسن الثاني أكدال الرباط)

12222)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( الشاك) خالد  السيد 
عما5ة اوه إقامة أحسن دا5) (8 شقة)
2)شا5ع الحسن الثاني أكدال الرباط)

12222)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733559.
212I

MAGHREB TADBIR

GALA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MAGHREB TADBIR
شا5ع مراكش اقامة النجد الطابق 

االول 5قم 14 اقامة العرفان 
-GH27E18Z2 الطابق الثاني 5قم 

352، 92222، طنجة املغرب
GALA BUILDING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي البحراويين 

الشرقية الفحص انجرة  اقامة 
العرفان -GH27E18Z2 الطابق 

الثاني 5قم 352 92222 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.54889

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت) (2222 فبراير) (17 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

الكوزي)) )ة)) السيد) تفويت 

522)حصة ا تماعية من) ( العيا�سي)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 أصل)

فبراير) (18 بتا5يخ) ( حدادي) ( امين) )ة))

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (22 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1468.

211I

CORPORATE AUDIT GROUP

SICPA SHM
شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شا5ع عبد املومن، الطابق 

الخامس، 5قم 22 ، 22222، 

casablanca maroc

SICPA SHM   شركة املساهمة

وعنوان مقرها اال تماعي مجموعة 

57 ، برج CFC ، كازا أنفا ، الطابق 

18، شقة  C2 و C4 ، الحي الحسني - 

22222 الدا5 البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

312.985

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2222 فبراير) (25 املؤ5خ في)

 «  SICPA SHM«(تسمية الشركة من

. »SICPA West Africa«(إلى

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733348.

212I

CORPORATE AUDIT GROUP

 HIGHLINE DRAGON
STRATEGY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شا5ع عبد املومن، الطابق 
الخامس، 5قم 22 ، 22222، 

casablanca maroc
      HIGHLINE DRAGON STRATEGY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي  46، شا5ع 
الز5قطوني، الطابق األول، مكت0 3. 

- 22222 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458981
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
    HIGHLINE DRAGON STRATEGY

غرض الشركة بإيجاز):)-)
الخدمات) تقديم  أنشطة   ميع 
الخدمات) أو  الشحن  مجال  في 
اللو ستية أو النقل أو وكيل الشحن

عنوان املقر اال تماعي):))46،)شا5ع)
الز5قطوني،)الطابق األول،)مكت0)3. 

-)22222)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
: (  السيد محمد 5�سى االبراهيمي)
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

االبراهيمي)) 5�سى  محمد  السيد 
شا5ع) (،4 5قم) (،222 زتفة) عنوانه)ا))
 22222 تالبر ت) منصو5  يعقوب 

أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
االبراهيمي)) 5�سى  محمد  السيد 
شا5ع) (،4 5قم) (،222 زتفة) عنوانه)ا))
 22222 تالبر ت) منصو5  يعقوب 

أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733247.
213I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة العيون الساقية)

الحمراء

 TADKHEST
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 72222، 
العيون املغرب

  TADKHEST CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

الفشتالي 5قم 118 مكر5 حي خط 
الرملة  - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

27149
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 فبراير) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TADKHEST CONSTRUCTION
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

والخدمات املختلفة).
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
خط) حي  مكر5  (118 5قم) الفشتالي 

الرملة))-)72222)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد الوالي الداه):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الوالي الداه عنوانه)ا))زنقة)
خط) حي  مكر5  (118 5قم) الفشتالي 

الرملة))72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوالي الداه عنوانه)ا))زنقة)
خط) حي  مكر5  (118 5قم) الفشتالي 

الرملة))72222)العيون املغرب
تم اإليداع القانوني ب-))بتا5يخ)13 

فبراير)2219)تحت 5قم)424/22.
214I

دادي واصل

 WITH YOU FOR YOU
(W.Y.F.Y

شركة ذات مسؤلية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

حل شركة

دادي واصل
شا5ع السلطان موالي يوسف 

5قم 12 - ص ب 328 ، 32222، 
الحسيمة املغرب

 WITH(YOU(FOR(YOU (W.Y.F.Y(
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

لبنان 5قم 71 - امزو5ن - 32252 
الحسيمة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.2665
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5) (2222 فبراير) (24 في) املؤ5خ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 WITH( الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) ( (YOU FOR YOU (W.Y.F.Y
د5هم وعنوان) (20.000,00 5أسمالها)
5قم) لبنان  شا5ع  اإل تماعي  مقرها 
الحسيمة) (32252 (- امزو5ن) (- (71
الوضعية) سوء) (: ل) نتيجة  املغرب 

اإلقتصادية.
شا5ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 32252 (- امزو5ن) (- (71 5قم) لبنان 

الحسيمة املغرب.)
و عين:

السيد)ة))) و5ج سكوت))النديس)
و عنوانه)ا))امريكا)****)*****)امريكا)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)42.
215I

دادي واصل

 LA MEDITERRANE DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
استد5اك خطٍإ

استد5اك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

دادي واصل
شا5ع السلطان موالي يوسف 

5قم 12 - ص ب 328 ، 32222، 
الحسيمة املغرب

 LA MEDITERRANE DE
CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 وعنوان مقرها اإل تماعي 22، 

شا5ع 5قم 24 حي مرموشة - 32222 
الحسيمة املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستد5اك 
الرسمية عدد)5623)بتا5يخ)18)ما25)

.2222
بمقت�سى الجمع العام) (: بدال من)

االستثنائي
الشريك) قرا5  بمقت�سى  (: يقرأ)

الوحيد
الباقي بدون تغيير.

216I

FIDUCIAIRE MOLIFID

CREACIONES MOBILI
إعالن متعدد القرا5ات

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
CREACIONES MOBILI »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: املنطقة 

الصناعية اوسطال  - 92222 
العرائش املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.845
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2219)تم اتخاذ) 31)د نبر) املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 5قم) قرا5 
مايلي:)بقاء)السيد شوقي زهير كمسير)
الحياني) السيدة  تعيين  و  للشركة 
ملدة) ذلك  و  كمسيرة  ديدة  مليكة 
كما ان الشركة ملزمة) ( غير محدودة)
العقود) في  ميع  احدهما  بامضاء)

املتعلقة بها
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل املادة)43)من القانون االسا�سي)

للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:43 5قم) بند 
مايلي:)عهد تسيير الشركة الى السيد)
شوقي زهير و السيدة الحياني مليكة)
ان) كما  ( محدودة) غير  ملدة  ذلك  و 
في) احدهما  بامضاء) ملزمة  الشركة 
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 ميع العقود املتعلقة بها
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتا5يخ)29)يناير)

2222)تحت 5قم)69.
217I

MARCHICA CONSEIL

DUBAI PROFIL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 
املغرب

DUBAI PROFIL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

اوالد لحسن،بوشواف ، زنقة 42، 
الناظو5. - 62222 الناظو5 املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.19245
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)21)يناير)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
زنقة) (، لحسن،بوشواف) اوالد  »حي 
الناظو5) (62222 (- الناظو5.) (،42
بوطي0،) اوالد  »حي  إلى) املغرب«)
الناظو5.)-)62232)الناظو5))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)21)يناير)

2222)تحت 5قم)144.
218I

MARCHICA CONSEIL

DUBAI PROFIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 
املغرب

DUBAI PROFIL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي حي اوالد 
بوطي0، براقة ، زنقة 3 5قم 51:، 
الناظو5. - 62232 الناظو5 املغرب.

توسيع نشاط الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.19245
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)21)يناير)2222)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
تا ر االينوكس..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)23)فبراير)

2222)تحت 5قم)144.
219I

GLOBEX CONSEIL((كلوبكس كونسياي

SAIS TACHYGRAPHE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GLOBEX  كلوبكس كونسياي
CONSEIL

21 شا5ع الحسن الثاني ، الشقة 
32 م.ج مكنا2، 52222، 

MEKNES املغرب
SAIS TACHYGRAPHE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي أن�سي 2-2 
5قم 2 5ياض اسماعلية شطر1 - 

52222 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

48897
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 نونبر) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAIS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TACHYGRAPHE
تركي0 و) (: غرض الشركة بإيجاز)

اصالح الكرونوتاكيجراف.
أن�سي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
5ياض اسماعلية شطر1  (2 5قم) (2-2

-)52222)مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 22.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
 222 ( (: السيد عبدالوهاب بتا2)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
بتا2) عبدالوهاب  السيد 
 51252 ( ( تعاونية سليمة) عنوانه)ا))

سبت جحجوح املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بتا2) عبدالوهاب  السيد 
 51252 ( ( تعاونية سليمة) عنوانه)ا))

سبت جحجوح املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نبر) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2219)تحت 5قم)-.
222I

ECO FINANCE

FIRE TECH MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ECO FINANCE
 RUE(SOCRATE - RES(ISLAM
N 52- املعا5يف، 22372، الدا5 

البيضاء املغرب
FIRE TECH MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 
التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 1122 
شا5ع القد2 بزنس سنتر سدي 

معرف  1122 شا5ع القد2 
بزنس سنتر سدي معرف  22522 

الدا5البيضاء املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.352299

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2222 يناير) (27 املؤ5خ في)
 FIRE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
5أسمالها) مبلغ  ( (TECH MAROC
مقرها) وعنوان  د5هم  (122.222
اإل تماعي)1122)شا5ع القد2 بزنس)
شا5ع) (1122 ( معرف) سدي  سنتر 
معرف)) سدي  سنتر  بزنس  القد2 
املغرب نتيجة) الدا5البيضاء) (22522

ل):)التوقف عن مزاولة النشاط.
 1122 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
سدي) سنتر  بزنس  القد2  شا5ع 
القد2) شا5ع  (1122 ( معرف)
 22522 ( معرف) سدي  سنتر  بزنس 

الدا5البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة))ياسر))بوديح و عنوانه)ا))
شا5ع مكة إقامة كلفو5نيا فيال 5قم)
املغرب) الدا5البيضاء) (11152  18

كمصفي))ة))للشركة.
و) مونجدين  ( السيد)ة)) مال)
عنوانه)ا))فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 1122 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
سدي) سنتر  بزنس  القد2  شا5ع 

معرف)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)729772.
221I

VELVET COLLECTION

فولفي كوليكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VELVET COLLECTION
 MASSIRA 3 C, N° 479,

 MARRAKECH, MARRAKECH ،
42222، مراكش املغرب

فولفي كوليكسيون شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املسيرة 3 
2، الرقم 479 - 42222 مراكش 
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املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123383
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
فولفي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كوليكسيون.
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واستيراد) وتسويق  وبيع  وشراء)
الجاهزة) واملالبس  املالبس  وتصدير 

واألزياء)والديكو5.
املسيرة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
42222)مراكش) (- (479 الرقم) (،2(3

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
52)حصة) ( (: السيدة مريم شراف)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
((: شراف) الزهراء) فاطمة  السيدة 
52)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شراف  مريم  السيدة 
 42222  479 الرقم) (،2 (3 املسيرة)

مراكش املغرب.
شراف) الزهراء) فاطمة  السيدة 
 479 الرقم) (،2(3 املسيرة) عنوانه)ا))

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) شراف  مريم  السيدة 
 42222  479 الرقم) (،2 (3 املسيرة)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112878.
222I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

BENSALEM FRERES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

5قم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شا5ع فلسطين ، 32222، 

فا2 املغرب
BENSALEM FRERES شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 اوالد 
بن طلحة سبت الوداية مكس موالي 

يعقوب - 32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62273
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENSALEM FRERES
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الغدائية) املواد  بيع  و  البضائع 

بالتقسيط.
عنوان املقر اال تماعي):)دوا5 اوالد)
بن طلحة سبت الوداية مكس موالي)

يعقوب)-)32222)فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد بنسالم الشاهد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بنسالم الشاهد عنوانه)ا))
الوداية) سبت  طلحة  بن  اوالد  دوا5 
فا2) (32222 يعقوب) موالي  مكس 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنسالم الشاهد عنوانه)ا))
الوداية) سبت  طلحة  بن  اوالد  دوا5 
فا2) (32222 يعقوب) موالي  مكس 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)925.
223I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

PRESTIGLOC RENT CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

5قم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شا5ع فلسطين ، 32222، 

فا2 املغرب
PRESTIGLOC RENT CARS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

القرويين 5قم 13 طريق عين 
الشقف - 32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62299
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRESTIGLOC RENT CARS
تا ير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا5ات بدون سائق.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
القرويين 5قم)13)طريق عين الشقف)

-)32222)فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد عمر بوشامة):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: بوشامة) عادل  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوشامة  عمر  السيد 
تازة) (32222 شا5ع ابو الده0 تاهلة)

املغرب.
عنوانه)ا)) بوشامة  عادل  السيد 
تازة) (32222 شا5ع ابو الده0 تاهلة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوشامة  عادل  السيد 
تازة) (32222 شا5ع ابو الده0 تاهلة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)932.
224I

شركة الحسيمة لالستشا5ات ش.م.م

TRAVAUX AHABBAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشا5ات 
ش.م.م

شا5ع بئر انز5ان 5قم 21 امزو5ن 
الحسيمة ، 32252، امزو5ن املغرب

TRAVAUX AHABBAD شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي لعزي0 

- 32252 امزو5ن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

2975
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
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القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX AHABBAD
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واالعما5.
عنوان املقر اال تماعي):)حي لعزي0)

-)32252)امزو5ن املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: أهباض) السيد 5شدي 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
أهباض عنوانه)ا)) السيد 5شدي 

حي لعزي0)32252)امزو5ن املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أهباض عنوانه)ا)) السيد 5شدي 

حي لعزي0)32252)امزو5ن املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتا5يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)1663.
225I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 CENTRE TECHNIQUE شركة
TAMSNA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
 CENTRE(TECHNIQUE شركة
TAMSNA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 26 مهج 

مريس السلطان شقة 3الطابق 
االول - 22132 الدا5 البيضاء 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.442897

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2222 29)ما25) املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 CENTRE( TECHNIQUE شركة)
 122.222 )مبلغ 5أسمالها) (TAMSNA
 26 اإل تماعي) د5هم وعنوان مقرها 
3الطابق) مهج مريس السلطان شقة)
االول)-)22132)الدا5 البيضاء)املغرب)
نتيجة ل):)عدم الحصول على 5خصة)

املزاولة.
مهج) (26 و حدد مقر التصفية ب)
مريس السلطان شقة)3الطابق االول)

-)22132)الدا5 البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) الطنطاوي  ( ( عمر) السيد)ة))
عنوانه)ا))اقامة اسماعيل د5ب امليتر)
4)شقة) 22)الطابق) 11)5قم) 2)الزنقة)
املغرب) البيضاء) الدا5  (22552   43

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733162.
226I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

SOCIETE DE GESTION.
»POMPE.BETON«SGPB

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
SOCIETE DE GESTION.POMPE.

BETON«SGPB« شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 مهج 

مريس السلطان شقة 3الطابق 

االول - 22132 الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459267

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

SOCIETE DE GESTION.POMPE.

.»BETON«SGPB

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء.

مهج) (26 (: عنوان املقر اال تماعي)
مريس السلطان شقة)3الطابق االول)

-)22132)الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

االد5ي�سي) الرياحي  محمد  السيد 

د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

االد5ي�سي) الرياحي  محمد  السيد 

عنوانه)ا))313)بلوك ف ح ح)26122 

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

االد5ي�سي) الرياحي  محمد  السيد 

عنوانه)ا))313)بلوك ف ح ح)26122 

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733292.

227I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 ISKANE LALUNE شركة
ROUGE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
 ISKANE LALUNE ROUGE شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 26 مهج 
مريس السلطان شقة 3الطابق 

االول الدا5 البيضاء 22132 الدا5 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
459211

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ISKANE LALUNE ROUGE
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا5ي.
مهج) (26 (: عنوان املقر اال تماعي)
مريس السلطان شقة)3الطابق االول)
22132)الدا5 البيضاء) الدا5 البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: حسين) املهدي  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حسين  املهدي  السيد 
حي) (28 ش) (22 ط) ا5اكو  زنقة  (24
الدا5) (22332 املستشفيات البيضاء)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حسين  املهدي  السيد 
حي) (28 ش) (22 ط) ا5اكو  زنقة  (24
الدا5) (22332 املستشفيات البيضاء)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733261.

228I

فيد بيست كونسيلتين

CITY HANOUTI NAVAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شا5ع موالي اسماعيل 
زنقة بركان 5قم 21 الطابق االول ، 

72222، العيون املغرب
CITY HANOUTI NAVAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

الرشيدية الشقة 5قم 4 العيون زنقة 
الرشيدية الشقة 5قم 4 العيون 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31291
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CITY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HANOUTI NAVAL
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االسماك.
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
العيون) (4 5قم) الشقة  الرشيدية 
زنقة الرشيدية الشقة 5قم)4)العيون)

72222)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: السيد الوالي الداه)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد 5شيد شا5يجي):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد الوالي الداه عنوانه)ا))
زنقة بن صميم 5قم) (21 خط الرملة)

34)العيون)72222)العيون املغرب.
عنوانه)ا)) شا5يجي  5شيد  السيد 
 35 5قم) الهدى  زنقة  الوحدة  حي 
العيون) (72222 العيون) املر�سى 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد الوالي الداه عنوانه)ا))
زنقة بن صميم 5قم) (21 خط الرملة)

34)العيون)72222)العيون املغرب
عنوانه)ا)) شا5يجي  5شيد  السيد 
 35 5قم) الهدى  زنقة  الوحدة  حي 
العيون) (72222 العيون) املر�سى 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
27)فبراير) )بتا5يخ) االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)485.
229I

فيد بيست كونسيلتين

STE GHAILANTRAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شا5ع موالي اسماعيل 

زنقة بركان 5قم 21 الطابق االول ، 
72222، العيون املغرب

STE GHAILANTRAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
املغرب العربي عما5ة بشير ولد 

العتيق شقة 5قم 24 العيون شا5ع 
املغرب العربي عما5ة بشير ولد 

العتيق شقة 5قم 24 العيون 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
23425

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2218 يناير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GHAILANTRAM
انشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة...
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
املغرب العربي عما5ة بشير ولد العتيق)
املغرب) العيون شا5ع  (24 5قم) شقة 
العربي عما5ة بشير ولد العتيق شقة)
العيون) (72222 العيون) (24 5قم)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيدة خديجة غيالني)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة خديجة غيالني عنوانه)ا))
 141 العما5ة) العربي  املغرب  شا5ع 
العيون) (72222 العيون) (22 الشقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خديجة غيالني عنوانه)ا))

 141 العما5ة) العربي  املغرب  شا5ع 
العيون) (72222 العيون) (22 الشقة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
14)فبراير) )بتا5يخ) االبتدائية بالعيون)

2218)تحت 5قم)325.
232I

BELCOMPTA

 UNION PROMOTION
PHARMACEUTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BELCOMPTA
5قم 4 بلوك ب شا5ع النو5 زواغة 

العليا ، 32222، فا2 املغرب
 UNION PROMOTION

PHARMACEUTIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي قطعة 5قم 
39 حديقة ملع0 الخيل الطابق 
4 مكت0 5قم 21  - 32222 فا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62319
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 UNION PROMOTION (:

.PHARMACEUTIQUE
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االدوية واملنتجات الصيدلية
واملنتجات) االدوية  توزيع 

الصيدلية
االدوية) واستيراد  تصدير 

واملنتجات الصيدلية.
قطعة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
5قم)39)حديقة ملع0 الخيل الطابق)
فا2) (32222 (- ( (21 5قم) مكت0  (4

املغرب.
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أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

 722 ( (: الحسن) العبودي  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 182 ( (: املجيد) عبد  دزاز  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 122 ( (: مصطفى) بلحاج  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العبودي الحسن عنوانه)ا))
ج)) م  (5 الشقة) اسماء) لال  شا5ع  (1

32222)فا2 املغرب.
السيد دزاز عبد املجيد عنوانه)ا))
عما5ة)239)طريق موالي التهامي شقة)
البيضاء) حسني  حي  الكرم  اقامة  (2

32222)البيضاء)املغرب.
السيد بلحاج مصطفى عنوانه)ا))
زنقة ابو حفص 5قم)21)ايت سقاطو)

32222)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العبودي الحسن عنوانه)ا))
ج)) م  (5 الشقة) اسماء) لال  شا5ع  (1

32222)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)954/2222.
231I

MARCHICA CONSEIL

JARDIN ELITE MAROC
شركة التضامن

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 
املغرب

JARDIN ELITE MAROC شركة 
التضامن

وعنوان مقرها اإل تماعي حي لعري 
الشيخ ، زنقة 112،  5قم 45 ، 

الطابق االول ،الناظو5. - 62222 
الناظو5  املغرب

تأسيس شركة التضامن 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

19411

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (23

األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JARDIN ELITE MAROC

 .1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اايستنة.

2.)التنظيف.

3.)الطبخ.
عنوان املقر اال تماعي):)حي لعري)
الشيخ)،)زنقة)112،))5قم)45)،)الطابق)
الناظو5)) (62222 (- ،الناظو5.) االول)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 1.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

52)حصة) ( (: السيد محمد بر ال)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

52)حصة) ( (: السيد سكينة صبا5)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بر ال  محمد  السيد 
حي لعري الشيخ)،)زنقة)112،))5قم)24 

،الناظو5.)62222)الناظو5 املغرب.

عنوانه)ا)) صبا5  سكينة  السيدة 

شا5ع عبا2 محمود العقاد)،5قم)21 

،الناظو5.)62222)الناظو5 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بر ال  محمد  السيد 
حي لعري الشيخ)،)زنقة)112،))5قم)24 

،الناظو5)62222)الناظو5 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتا5يخ) ( بالناضو5) االبتدائية 

د نبر)2219)تحت 5قم)3481.

232I

MARCHICA CONSEIL

IMMO ZARRABI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 
املغرب

IMMO ZARRABI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطا5 
االمل 32 ،الناظو5 . - 62212 

الناظو5 املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.16247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
امرير) ( عمر) )ة)) السيد) تفويت 
452)حصة ا تماعية من أصل)452 
حصة لفائدة))السيد))ة))5شيد))مزوج)

بتا5يخ)12)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)26)فبراير)

2222)تحت 5قم)272.
233I

MARCHICA CONSEIL

IMMO ZARRABI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 
املغرب

IMMO ZARRABI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي حي املطا5 
االمل 32 ،الناظو5 . - 62212 

الناظو5 املغرب.
تغيير نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.16247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2222 فبراير) (12 املؤ5خ في)

في) وسيط  (.1« من) الشركة  نشاط 
املعامالت العقا5ية.

 .1« إلى) مقاول اشغال البناء.«) (.2
نقل السلع لحساب الغير.

2.)وسيط عقا5ي.
األموال،) تحويل  خدمات  (.3

الصرف وتسيير وسائل األداء.«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)26)فبراير)

2222)تحت 5قم)272.
234I

CHAMI CONSEILS

KHADIJA FOOD CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
KHADIJA FOOD CAR شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مدينة 
الوحدة بلوك I 5قم 694 - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32283
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHADIJA FOOD CAR
املطعم،) (: بإيجاز) غرض الشركة 
ممول وتنظيم الحفالت،)االستقبال،)
العامة،) التجا5ة  التوصيل،) خدمات 

االستراد والتصدير.....
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مدينة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 72222 (- (694 5قم) (I الوحدة بلوك)

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة خديجة اعليوالل):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اعليوالل) خديجة  السيدة 
عنوانه)ا))دوا5 سمومات الواد سيدي)
تايمة) اوالد  (83352 ( عمر) او  احمد 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
اعليوالل) خديجة  السيدة 
عنوانه)ا))دوا5 سمومات الواد سيدي)
تايمة) اوالد  (83352 ( عمر) او  احمد 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتا5يخ)27)د نبر)

2219)تحت 5قم)3212.
235I

CAF MAROC

RAPIDO CARGO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
RAPIDO CARGO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي العزي0 

حاج قدو5 زنقة الشفافية 5قم 654 
- 92222 طنجة املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.99515
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)28)يناير)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

»العزي0 حاج قدو5 زنقة الشفافية)

املغرب«) طنجة  (92222 (- (654 5قم)

زنقة) ياسمين  تجزئة  »البرانص  إلى)

طنجة)) (92222 (- (36 5قم) حمو  بن 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (14 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1281.

236I

MARCHICA CONSEIL

 ZARRABI & MAZOUJ

COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 

املغرب

 ZARRABI & MAZOUJ

COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطا5 

االمل 32 ،الناظو5 . - 62212 

الناظو5 املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.16247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ5خ في)12)فبراير)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

(- (. ،الناظو5) (32 االمل) املطا5  »حي 

»حي) إلى) املغرب«) الناظو5  (62212

ايلو) (17 (، عما5ة بسم هللا) عا5يض،)

الناظو5)) (62222 (- الناظو5.) (،11

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)26)فبراير)

2222)تحت 5قم)272.

237I

MARCHICA CONSEIL

IMMO ZARRABI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 
املغرب

IMMO ZARRABI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي حي 
عا5يض، عما5ة بسم هللا ، 17 ايلو 
11، الناظو5. - 62222 الناظو5 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
16247

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 
 IMMO« من) الشركة  تسمية  تغيير 
 ZARRABI( &« إلى) (»ZARRABI

. »MAZOUJ COMPANY
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)26)فبراير)

2222)تحت 5قم)272.
238I

CRI MEKNES

 LOCATION ALLO-VOITURE 
S.A.R.L 

إعالن متعدد القرا5ات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 LOCATION(ALLO-VOITURE «
S.A.R.L »  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: : 5قم 79,  
الدكان 5قم1,  فرح 2,  - 53122 أز5و 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ5خ في)26)فبراير)2222

تم اتخاذ القرا5ات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- 5قم) قرا5 
محمد)) عمي  ( السيد) تعيين  مايلي:)
قبول) ( (- في الشركة) كمسير وشريك 
استقالة السيد))حسن الغري�سي من)
مهامه كمسير في الشركة)))))))))))))))))))))))))))))

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

الذي ينص على) بند 5قم)14-17:)
محمد))) عمي  ( السيد) تعيين  مايلي:)
قبول) ( (- في الشركة) كمسير وشريك 
استقالة السيد))حسن الغري�سي من)
مهامه كمسير في الشركة)))))))))))))))))))))))))))))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( باز5و) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)955.
239I

ficogedek(sarl(au

KHALID FOOD SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

KHALID FOOD SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 562 
حي السالم التوسيع سيدي سعيد 
مكنا2 - 52252 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49595
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
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(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.KHALID FOOD SARL AU

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)
الغذائية بالتقسيط.

عنوان املقر اال تماعي):)5قم)562 
سعيد) سيدي  التوسيع  السالم  حي 

مكنا2)-)52252)مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد خالد يدان):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
5قم) السيد خالد يدان عنوانه)ا))
سيدي) التوسيع  السالم  حي  (562
مكنا2) (52252 مكنا2) سعيد 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
5قم) السيد خالد يدان عنوانه)ا))
سيدي) التوسيع  السالم  حي  (562
مكنا2) (52252 مكنا2) سعيد 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1177.
242I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE RJF TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE RJF TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 32 زنقة 
خروب حي محمد بلخضر و دة - 

62222 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

34883

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RJF TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع وطنيا و دوليا لحساب الغير.
زنقة) (32 (: عنوان املقر اال تماعي)
(- و دة) بلخضر  محمد  حي  خروب 

62222)و دة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: السيد املهدي مراد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: محمد) فضة  بن  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 32 السيد املهدي مراد عنوانه)ا))
زنقة خروب حي محمد بلخضر و دة)

62222)و دة املغرب.
السيد بن فضة محمد عنوانه)ا))

و دة)62222)و دة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 32 السيد املهدي مراد عنوانه)ا))
زنقة خروب حي محمد بلخضر و دة)

62222)و دة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)887.
241I

MARCHICA CONSEIL

YAZID-BANG RENT A CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 
املغرب

  YAZID-BANG(RENT(A(CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطا5،  
ايلو 27، تجزئة 5قم 54-55، الناظو5 

- 62212 الناظو5 املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.19429

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم تعيين) (2222 فبراير) (12 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

اليزيدي شناز))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)22)فبراير)

2222)تحت 5قم)249.
242I

MARCHICA CONSEIL

YAZID-BANG RENT A CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 
املغرب

 YAZID-BANG(RENT(A(CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطا5،  
ايلو 27، تجزئة 5قم 54-55، الناظو5 

- 62212 الناظو5 املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.19429

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))الحبي0))بنغردة)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.222
1.222)حصة لفائدة))السيد))ة))شناز)

اليزيدي بتا5يخ)12)فبراير)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)22)فبراير)

2222)تحت 5قم)249.
243I

MARCHICA CONSEIL

YAZID-BANG RENT A CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 
املغرب

 YAZID-BANG(RENT(A(CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطا5،  
ايلو 27، تجزئة 5قم 54-55، الناظو5 

- 62212 الناظو5 املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.19429

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
»522.222)د5هم«)أي من)»122.222 
عن) د5هم«) (622.222« إلى) د5هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)12)فبراير)

2222)تحت 5قم)249.
244I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKMAR II
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
DAKMAR II شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
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محمد الخامس، الحي الصناعي  - 
73222 الداخلة املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.1291
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 فبراير) (22 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
من) أي  د5هم«) (1.369.522«
»5.222.222)د5هم«)إلى)»6.369.522 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د5هم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ) ( االبتدائية بوادي الذه0)

ما25)2222)تحت 5قم)225.
245I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SOCOSUD
إعالن متعدد القرا5ات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
SOCOSUD  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: شا5ع 
محمد الخامس، الحي الصناعي - 

73222 الداخلة املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.1279

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (22 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 5قم) قرا5 
الشركة) 5أسمال  من  الرفع  مايلي:)
د5هم ليصبح) (1.892.222 بما قد5ه)
د5هم عن طريق تقديم) (1.992.222

حصص عينية)
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ا تماعية) حصة  (18.922 تحرير)

 ديدة من فئة)122)د5هم للواحدة
قرا5 5قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير الشكل القانوني للشركة لتصبح)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
متعددة الشركاء

قرا5 5قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
الكريم) عبد  السيد  استمرا5  تأكيد 
امدا في مهام تسيير الشركة ملدة غير)

محددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
األساسية) األنظمة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( االبتدائية بوادي الذه0)

ما25)2222)تحت 5قم)235.
246I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

MAYA CEPHALOPDES
إعالن متعدد القرا5ات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
MAYA CEPHALOPDES  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 
املنتزه، الزنقة 12، 5قم 74 - 73222 

الداخلة املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.9445

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (21 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الرفع من 5أسمال الشركة بما قيمته)
بذلك) ليصبح  د5هم  (7.322.222
عن) د5هم  (7.422.222 5أسمالها)

طريق ادماج االحتياطي)
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
التالي:) العنوان  الى  الحالي  عنوانه 
باحنيني،) احمد  شا5ع  الرحمة،) حي 

الطابق الثاني،)5قم)2
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
األساسية) األنظمة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( االبتدائية بوادي الذه0)

ما25)2222)تحت 5قم)251.
247I

Cabinet Choukairi Ayad

آمي بريفا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

Cabinet Choukairi Ayad
 Bureau 4 lot 162 sidi ghanem

،(40000،(Marrakech(maroc
آمي بريفا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي د5اع 

الجرب دوا5 القايد حربيل مراكش - 
42222 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.18255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (27 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
إستغالل مقالع.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (25 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112864.
248I

MARCHICA CONSEIL

IMMO ZARRABI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظو5. ، 62222، الناظو5 
املغرب

IMMO ZARRABI  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطا5 
االمل 32 ،الناظو5 . - 62212 

الناظو5 املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.16247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 فبراير) (12 املؤ5خ في)

مسير  ديد للشركة السيد)ة))مزوج)

5شيد))كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)26)فبراير)

2222)تحت 5قم)272.

249I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE TAMBARKT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE TAMBARKT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي شا5ع 

املسجد بلوك 8 5قم 522 عين 

العاطي 1 الرشيدية  - 52222 

الرشيدية املغرب .

تغيير تسمية الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي -

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2222 فبراير) (13 املؤ5خ في)

 SOCIETE« من) الشركة  تسمية 

 SOCIETE« إلى) (« (TAMBARKT

. « TRAVIROS

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)124.

252I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE TAMBARKT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE TAMBARKT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
املسجد بلوك8 5قم 522 عين 
العاطي 1 الرشيدية  - 52222 

الرشيدية املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)27)فبراير)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 522 5قم) بلوك8) املسجد  »شا5ع 
 52222 (- ( الرشيدية) (1 عين العاطي)
 19 »5قم) إلى) املغرب«) الرشيدية 
شا5ع يعقوب املنصو5 الحي املنصو5)
بوذني0))-)52222)الرشيدية))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)124.
251I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE HIBA DE
 COMMERCE ET DE

TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE HIBA DE COMMERCE

ET DE TRANSPORT  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

ابوعام الريصاني - 52222 
الرشيدية املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.9879
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 أكتوبر) (21 في) املؤ5خ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 SOCIETE HIBA DE COMMERCE
مبلغ) ( ( (ET DE TRANSPORT
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)
ابوعام) قصر  اإل تماعي  مقرها 
الريصاني)-)52222)الرشيدية املغرب)

نتيجة ل):)االزمة).
قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ابوعام الريصاني)-)52222)الريصاني)

املغرب.)
و عين:

حفي�سي)) ( ( عبد املالك) السيد)ة))
الريصاني) ابوعام  قصر  عنوانه)ا)) و 
كمصفي) املغرب  الرشيدية  (52222

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)125.
252I

Ste ORIENTAL AUDIT

SIFRAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd(Derfoufi 1°ETAGE(N°1 ،

60000، OUJDA(MAROC
SIFRAP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 35 زنقة 

حسن الصغير الطابق 2 شقة ب12  
- 22222 الدا5 البيضاء  املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.397319
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2219 د نبر) (21 في) املؤ5خ 

قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
»922.222)د5هم«)أي من)»122.222 
عن) د5هم«) (1.222.222« إلى) د5هم«)
ديون) مع  مقاصة  إ راء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدا5 و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

يناير)2222)تحت 5قم)66.
253I

NEW CONNECT GROUPE

ADIMARO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NEW CONNECT GROUPE
 RES(HAJAR 2 IM 27 N 17

 S/M(CASABLANCA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

ADIMARO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي حي القد2 

152/39 بنسليمان - 13222 
بنسليمان املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.5325
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تقر5 حل) 11)فبراير) املؤ5خ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (ADIMARO الشريك الوحيد)
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)
القد2) حي  اإل تماعي  مقرها 
 13222 (- بنسليمان) (39/152
بنسليمان املغرب نتيجة ل):)املنافسة)

الغير شريفة.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
القد2)39/152)بنسليمان)-)13222 

بنسليمان املغرب.)
و عين:

و) حربيل  ( ( عادل) السيد)ة))
5قم) بلوك  مريم  اللة  حي  عنوانه)ا))
بنسليمان) (13222 بنسليمان) (395

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتا5يخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)89.
254I

NEW CONNECT GROUPE

GLOGE TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NEW CONNECT GROUPE
 RES(HAJAR 2 IM 27 N 17

 S/M(CASABLANCA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

GLOGE TRADING  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي النخلة 
دوا5 والد السالمة  ماعة شراط 
بوزنيقة - 13122 بوزنيقة  املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4171
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تقر5 حل) 12)فبراير) املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
GLOGE TRADING)))مبلغ 5أسمالها)
مقرها) وعنوان  د5هم  (122.222
اإل تماعي النخلة دوا5 والد السالمة)
 13122 (- بوزنيقة) شراط   ماعة 
:)املنافسة) )املغرب نتيجة ل) بوزنيقة)

الغير الشريفة.
النخلة) التصفية ب  و حدد مقر 
شراط) السالمة  ماعة  والد  دوا5 

بوزنيقة)-)13122)بوزنيقة املغرب.)
و عين:

و) املهداوي  ( ( بوعزة) السيد)ة))
حي وادي الذه0) (81 5قم) عنوانه)ا))
املغرب) بوزنيقة  (13122 بوزنيقة)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتا5يخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)96.
255I

  SOCIETE » MEGA POUR LES RECHERCHES

DES(EAUX(ET(DES(MINES(-(SMREM«(S.A.R.L-

AU

 SOCIETE » MEGA POUR LES
 RECHERCHES  DES EAUX
 ET DES MINES - SMREM«

S.A.R.L-AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE » MEGA(POUR(LES
 RECHERCHES  DES(EAUX(ET
DES(MINES - SMREM« S.A.R.L-

AU
 Aprt(n° 6 DERB 15 ZENKAT
 AGADIR(HAY(AL(IZDIHAR –

 ،OUISLANE- MEKNES ، 35000
مكنا2 املغرب

 SOCIETE » MEGA(POUR(LES
 RECHERCHES  DES(EAUX(ET
DES(MINES - SMREM« S.A.R.L-
AU  شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي  الشقة 

5قم6 د5ب 15 زنقة أكادير حي 
اإلزدها5 ويسالن – مكنا2 - 52282 

مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49445
في) مؤ5خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (32
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE » MEGA POUR LES
 RECHERCHES  DES EAUX ET
DES(MINES( -( SMREM«( S.A.R.L-

. AU
االستيراد)) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير
املحادثات

األشغال املختلفة و البناء.
الشقة) ( (: عنوان املقر اال تماعي)
5قم6)د5ب)15)زنقة أكادير حي اإلزدها5)
ويسالن)–)مكنا2)-)52282)مكنا2)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد صابر):))122)حصة)

بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) صابر  محمد  السيد 
 35222 تازة.) (– حي املسعودية) (326

تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صابر  محمد  السيد 
 35222 تازة.) (– حي املسعودية) (326

تازة املغرب
تم اإليداع القانوني ب-))بتا5يخ)22 

فبراير)2222)تحت 5قم)119.
256I

)شيشا سعيد محاس0 معتمد بالرشيدية

GUIRMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شيشا سعيد محاس0 معتمد 
بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52222، الرشيدية الرشيدية
GUIRMINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

قدوسة  ماعة واد النعام بودني0 
الرشيدية  - 52152 بودني0 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
2222/13617

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GUIRMINE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.   EXPLOITATION DES MINES
قصر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
بودني0) النعام  واد  قدوسة  ماعة 
الرشيدية))-)52152)بودني0 املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد ليبنينز لحسن):))522)حصة)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد ليبنينز ايدير):))322)حصة)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

حصة) (122 ( (: ( السيد ليبنينزعلي)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

122)حصة) ( (: ( السيدة ليبنينز زنو)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لحسن  ليبنينز  السيد 
 52322 حي لحروش الجديد كو5امة)

ميدلت املغرب.
السيد ليبنينز ايدير عنوانه)ا))حي)
 52322 كو5امة) الجديد  لحروش 

ميدلت املغرب.
حي) عنوانه)ا)) ( السيد ليبنينزعلي)
 52322 كو5امة) الجديد  لحروش 

ميدلت))املغرب.
السيدة ليبنينز زنو))عنوانه)ا))حي)
 52322 كو5امة) الجديد  لحروش 

ميدلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ليبنينز ايدير عنوانه)ا))حي)
 52322 كو5امة) الجديد  لحروش 

ميدلت))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتا5يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 
بمركز) (65 5قم) تحت  (2222 فبراير)

االستثما5).
257I

NEW CONNECT GROUPE

PODIUM PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NEW CONNECT GROUPE
 RES(HAJAR 2 IM 27 N 17

 S/M(CASABLANCA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

PODIUM PRIVE  شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 75 اقامة 

املحطة الطابق االول من الفيال 
املحمدية  - 28832 املحمدية  

املغرب .
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.24613

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تقر5 حل) 23)فبراير) املؤ5خ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
   PODIUM PRIVE الوحيد) الشريك 
د5هم) (122.222 5أسمالها) مبلغ 
اقامة) (75 وعنوان مقرها اإل تماعي)
الفيال) من  االول  الطابق  املحطة 
املحمدية))-)28832)املحمدية))املغرب))

نتيجة ل):)املنافسة الغير الشريفة.
و حدد مقر التصفية ب)75)اقامة)
الفيال) من  االول  الطابق  املحطة 
املحمدية))-)28832)املحمدية))املغرب.)

و عين:
و) ( العمراني) ( سعاد) السيد)ة))
م) أنتوني  سانت  بلدية  عنوانه)ا))
2115.12)برشلونة)28271)برشلونة)

اسبانيا كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
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محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)348.
258I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة العيون الساقية)

الحمراء

DODO BIGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 72222، 
العيون املغرب

DODO BIGA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي خط 
الرملة 2 زنقة بن  رير 5قم 14 - 

72222 العيون املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.25477

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 ما25) (24 املؤ5خ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة))التنجي))

محمد النامي كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
26)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)642/2222.
259I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة العيون الساقية)

الحمراء

DODO BIGA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 72222، 
العيون املغرب

DODO BIGA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها اال تماعي حي خط 
الرملة 2 زنقة بن  رير 5قم 14 - 

72222 العيون .
تحويل الشكل القانوني للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.25477

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)24)ما25)2222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
26)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)642/2222.
262I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

ميزون دوت كازا أزال

 MAISON D’HÔTE CASA 
AZLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شا5ع املغرب العربي 5قم 2 الطابق 
األول تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب
 MAISON ميزون دوت كازا أزال

D’HÔTE CASA AZLA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 املاء 
املسو2 زاوية سيدي قاسم قيادة 
بني سعيد تطوان - 93222 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

26635
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)ميزون) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)
 MAISON D’HÔTE أزال) كازا  دوت 

.CASA AZLA
دا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة.
:)دوا5 املاء) عنوان املقر اال تماعي)
قيادة) قاسم  سيدي  زاوية  املسو2 
تطوان) (93222 (- بني سعيد تطوان)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد الطريبق):))52)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 52 ( (: ( السيد نو5 الدين الحراق)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الطريبق))عنوانه)ا))
شا5ع كابول 5قم)154  93222)تطوان)

املغرب.
الحراق) الدين  نو5  السيد 
شا5ع  بل) (14 عما5ة) (14 عنوانه)ا))
الرباط) (12122 ( أكدال) بويبلون 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الطريبق عنوانه)ا))
شا5ع كابول 5قم)154)تطوان)93222 

تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (22 بتا5يخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت 5قم)2397.
261I

BFR(&(associés

 ATLAS CATALYST MINES
INC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين ممثل قانوني للشركة

BFR & associés
 boulevard(zerktouni 201, ,221

 boulevard(zerktouni، 20000،
Casablanca Maroc

 ATLAS CATALYST MINES INC
»شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 265، 
شا5ع الز5قطوني، 5قم 92، إقامة 
شم�سي - - الدا5 البيضاء املغرب.
»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
وتبعا) (2222 يناير) (23 في) املؤ5خ 
تعيين) تقر5  لتعيين مسير)ين)) دد 

املمثل)ين))القانوني)ين):)
DUPUIS(John(Edward(-

 ATLAS CATALYST MINES (-
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  (INC
الكائن) الوحيد  الشريك  ذات 
شا5ع) (،265 ب:) اإل تماعي  مقرها 
الز5قطوني،)5قم)92،)إقامة شم�سي)-)

الدا5 البيضاء)املغرب
عند) التجا5ي  السجل  5قم 

االقتضاء:)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)729425.
262I

CAMCG Consulting

 CENTRE
 D’ACCOMPAGNEMENT

 THÉRAPEUTIQUE,
 DE COACHINE ET DE
FORMATION S.A.R.L

 par(abréviation 
 CATCF SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CAMCG Consulting
 lotissement(Amine,BD(Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،
20000، casablanca(maroc

 Centre d’accompagnement
 Thérapeutique, de(Coachine
 et(de(Formation(S.A.R.L« par
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 » abréviation » CATCF(SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : اقامة 
نر س،  العما5ة 5،  باب 2،  

زنقة علي عبد الرزاق. - 22182 
الدا5البيضاء املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.6198
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2219 نونبر) (32 املؤ5خ في)
 Centre d’accompagnement
 Thérapeutique,( de( Coachine
 et de Formation S.A.R.L« par
 »  abréviation( »( CATCF( SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) د5هم  (12.222 5أسمالها)
نر س،)) اقامة  اإل تماعي  مقرها 
زنقة علي عبد) ( (،2 باب) ( (،5 العما5ة)
الدا5البيضاء) (22182 (- الرزاق.)

املغرب نتيجة لقفل التصفية.
و عين:

و) بنكيران  ( ( كريم) السيد)ة))
تجزئة) اغما5ة،) زنقة  (،7 عنوانه)ا))
 22212 ( الهناء.) حي  صفية،)
)ة)) كمصفي) ( املغرب) الدا5البيضاء)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
اقامة) وفي  (2219 نونبر) (32 بتا5يخ)
نر س،))العما5ة)5،))باب)2،))زنقة علي)
الدا5البيضاء) (22182 (- عبد الرزاق.)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)731982.
263I

MOORISH

M.A FADEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MOORISH
39 شا5ع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 22282، الدا5 البيضاء املغرب
M.A FADEL شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 
شا5ع عبد املومن و زنقة سمية، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 22 
النخيل    - 22342  الدا5 البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.426619

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 فبراير) (22 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
عبدالنبي)) )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (522 الغازي)
أصل)1.222)حصة لفائدة))السيد))ة))
فبراير) (22 د5يع بتا5يخ) ( عبد الوهاب)

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732472.
264I

KTS CONSEIL

STE ABDO FIKRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle(Immam(Chafii(et(Rue(My
 Hassan(Premier, Jnane(El(Harti,
 N° 55, Complexe(Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE ABDO FIKRI شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
األ5�سي 5قم 312 ، لوت تاسيالنت 
، سيبا - مراكش - 42265 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123121
 19 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABDO FIKRI
وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في مسائل تحويل األموال والخدمات)

املالية.
الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
تاسيالنت) لوت  (، (312 5قم) األ5�سي 
مراكش) (42265 (- مراكش) (- سيبا) (،

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد فكري عبد الرحيم):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحيم) عبد  فكري  السيد 
عنوانه)ا)))5قم)312)،)لوت تاسيالنت)
مراكش) (42265 مراكش) (- سيبا) (،

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم) عبد  فكري  السيد 
عنوانه)ا)))5قم)312)،)لوت تاسيالنت)
مراكش) (42265 مراكش) (- سيبا) (،

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112655.
265I

TEMESNA SARL

HNA COURS PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
HNA COURS PRIVE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
بوشعي0 بن لبصير 5قم 67 شقة 

5قم 4 الطابق التاني سطات 
SETTAT 26000 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

5865
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HNA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.COURS PRIVE
 ECOLE (: بإيجاز) الشركة  غرض 
DE( DACTYLOGRAPHIE-
STÉNODACTYLOGRAPHIE-

 COMPTABILITÉ-PRÉPARATION
.AUX EXAMENS

شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شقة) (67 5قم) لبصير  بن  بوشعي0 
 SETTAT(5قم)4)الطابق التاني سطات

26222)سطات املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد وديع بن اسماعيل):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد وديع بن اسماعيل):)1222 

بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
اسماعيل) بن  وديع  السيد 
 SETTAT  26222 سطات) عنوانه)ا))
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املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اسماعيل) بن  وديع  السيد 
 SETTAT  26222 سطات) عنوانه)ا))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
23)ما25) )بتا5يخ) االبتدائية بسطات)

2222)تحت 5قم)141/22.
266I

WAY CONSEIL

MALAYA GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
MALAYA GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع عبد 
الكريم الخطابي اقامة  واد عما5ة 
129 شقة 43  - 45222 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.731176

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)23)د نبر)2219)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
اقامة) الخطابي  الكريم  عبد  »شا5ع 
 واد عما5ة)129)شقة)43))-)45222 
 2 5قم) »بلدية  إلى) املغرب«) مراكش 
(- 1)شا5ع أبو املحاسن) مكر5 الطابق)

22152)الدا5 البيضاء)))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)457229.
267I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ZALAGH ASSAINISSEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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
 ZALAGH ASSAINISSEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت0 62 
عما5ة فضاء مرينة زاوية زنقة طا5ق 
ابن زياد و زنقة عبدالكريم بنجلون - 

32222 فا2 اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62289
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZALAGH ASSAINISSEMENT
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
نقل) (- البناء) أشغال  و  املختلفة 

البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر اال تماعي):)مكت0)62 
مرينة زاوية زنقة طا5ق) عما5ة فضاء)
ابن زياد و زنقة عبدالكريم بنجلون)-)

32222)فا2 اململكة املغربية.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

1.222.222)د5هم،)مقسم كالتالي:
 12.222 ( (: السيد حسن الشويخ)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الشويخ  حسن  السيد 
44)زنقة محمد بن ابراهيم حي طا5ق)

1 32222)فا2 اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الشويخ  حسن  السيد 
44)زنقة محمد بن ابراهيم حي طا5ق))

32222)فا2 اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)929/2222.
268I

COMPTAFFAIRES

BOUHA WOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

BOUHA WOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 112 
شا5ع الرياض مصبحيات - 22822 

املحمدية املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.9679

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2219 د نبر) (32 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
من) أي  د5هم«) (5.222.222«
»2.222.222)د5هم«)إلى)»7.222.222 
مقاصة) إ راء) ( (: طريق) عن  د5هم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدا5 و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)379.
269I

Idels

FIDUCIAIRE HAMDELS
إعالن متعدد القرا5ات

Idels
 Casablanca(OULFA، 20000،

CASABLANCA maroc

FIDUCIAIRE HAMDELS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

 BD  :وعنوان مقرها اال تماعي
 ZERKTOUNI RES ERREDA
 ETG 1 N 3  CASABLANCA -

.CASABLANCA MAROC
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.283727

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (12 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حصص) ملكية  نقل  على  املوافقة 
حمامة) طرف  من  الشركة  5اسمال 

محمد الى السيد ادلس احمد
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ذات) الى شركة  الشركة  تغيير شكل 

املسؤلية ذات الشريك الوحيد
قرا5 5قم))3:)الذي ينص على مايلي:)
قبول استقالة حمامة محمد وتعيين)
وحيدا) مسيرا  ادلس  احمد  السيد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ذات) الى شركة  الشركة  تغيير شكل 

املسؤلية ذات الشريك الوحيد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)731221.
272I

sabahinfo

صيدلية جنان بكار
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

صيدلية  نان بكا5  شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 567 
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 نان لخليفة قلعة السراغنة - 

43222  قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

3969

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

صيدلية  نان بكا5).

:))بيع مواد) غرض الشركة بإيجاز)

الصيدلة بالتقسيط.
5قم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

567) نان لخليفة قلعة السراغنة)-)

43222))قلعة السراغنة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

السالمي) الحق  عبد  السيد 

د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السالمي) الحق  عبد  السيد 
 2436 5قم) (2 حي عواطف) عنوانه)ا))

43222))قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السالمي) الحق  عبد  السيد 
 2436 5قم) (2 حي عواطف) عنوانه)ا))

43222))قلعة السراغنة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتا5يخ)26 

ما25)2222)تحت 5قم)74/2222.

271I

FICASUD

VIRAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE PASSAGE

 GHANDOURI(BLOC(F(N 7
 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
VIRAND شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ملكية 
املدينة 1 5ياض 1-2 دوا5 كراوة 

مقاطعة النخيل سيدي يوسف بن 
علي  - 42222 مراكش املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.37635

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
 2219 شتنبر) من  (23 في) املؤ5خ 
الحالي) اال تماعي  املقر  ( تحويل) ( تم)
5ياض) (1 »ملكية املدينة) للشركة من)
النخيل) مقاطعة  كراوة  دوا5  (1-2
 42222 (- ( علي) بن  يوسف  سيدي 
تقاطع) »ملتقى  إلى) املغرب«) مراكش 
ابن) شا5ع  و  الخامس  محمد  شا5ع 
 1 حبو2 الطابق االول الشقة 5قم)

 ليز)-)42222)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
من) (24 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

شتنبر)2219)تحت 5قم)7923.
272I

LAMAN EXPERTISE

ESCRITORIO CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence(Riad(Arfoud, Imm. 8,
 Bureau(N° 9, Rue(Mouzdalifa,

 Aarset(Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

ESCRITORIO CONSEIL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املكت0 
5قم 2، اقامة ادن با5ك، عما5ة 5، 

املنطقة السياحية، عما5ة 1، الشقة 
5قم 1، املشو5، القصبة  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

121273
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 نونبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESCRITORIO CONSEIL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشا5ات اإلدا5ية والتجا5ية.
املكت0) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(،5 عما5ة) اقامة ادن با5ك،) (،2 5قم)
املنطقة السياحية،)عما5ة)1،)الشقة)
 42222 (- ( القصبة) املشو5،) (،1 5قم)

مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد دومينيك  را5د داكوستا):))
52)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
((: السيد نيكوال بول أند5يه  انو)
52)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
داكوستا) دومينيك  را5د  السيد 
كلم) با5ك،) ادن  اقامة  عنوانه)ا))
مراكش) (42222 أو5يكة) طريق  (،3

املغرب.
أند5يه  انو) بول  نيكوال  السيد 
كلم) با5ك،) ادن  اقامة  عنوانه)ا))
مراكش)) (42222 أو5يكة) طريق  (،3

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أند5يه  انو) بول  نيكوال  السيد 
(،3 كلم) با5ك،) اقامة ادن  عنوانه)ا))
طريق أو5يكة)42222)مراكش))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نبر) (16 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2219)تحت 5قم)112297.
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CDH AUDIT ET CONSEILS

 PHARMACIE ATTISSIR
DERB GHALLEF

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 PHARMACIE ATTISSIR DERB
GHALLEF شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي العائلة 
الفرنسية – د5ب غلف – الزنقة 

93 5قم 57 - 22342 الدا5 البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
458487

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PHARMACIE ATTISSIR DERB

.GHALLEF
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(– غلف) د5ب  (– الفرنسية) العائلة 
الدا5) (22342 (- (57 5قم) (93 الزنقة)

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

4.232.222)د5هم،)مقسم كالتالي:



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2392

السيدة املرني�سي سلوى):))42.322 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

تم) (: سلوى) املرني�سي  السيدة 

دفعها باكملها بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة املرني�سي سلوى عنوانه)ا))

السالم) حي  (14 5قم) اموزير  زنقة 

22212)الدا5 البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة املرني�سي سلوى عنوانه)ا))

السالم) حي  (14 5قم) اموزير  زنقة 

22212)الدا5 البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732632.
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CDH AUDIT ET CONSEILS

SEPCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

SEPCA    شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 65 زنقة 

الوطنية - 22282 الدا5 البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.31685

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 فبراير) (21 املؤ5خ في)

السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

العراقي اد5يس كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733421.

275I

moorish co

SWITCH CALL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
SWITCH CALL شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 412,شا5ع 

الز5قطوني إقامة حماد الطابق 
1 5قم 1 البيضاء - 22222 الدا5 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458345
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SWITCH CALL
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال.
(: اال تماعي) املقر  عنوان 
حماد) إقامة  الز5قطوني  412,شا5ع 
 22222 (- البيضاء) (1 5قم) (1 الطابق)

الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: نوبدوم) مسباي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مسباي نوبدوم عنوانه)ا))
غابون)13212)غابون غابون.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

زنقة) عنوانه)ا)) يايا  بازي  السيد 
  22225 أبيد ان) (1687  21 األميرة)

أبيد ان))أبيد ان
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732512.
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االتقان للحسابات

LAHAFA PROMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقان للحسابات
142 شا5ع مراكش الطابق الثاني 
5قم 5 ، 62222، الناظو5 املغرب
LAHAFA PROMO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

العمران 5قم 111 سلوان الناظو5 - 
62722 الناظو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
19747

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAHAFA PROMO
منعش) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

عقا5ي.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- سلوان الناظو5) (111 العمران 5قم)

62722)الناظو5 املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

((: الحو) اللطيف  عبد  السيد 

د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحو) اللطيف  عبد  السيد 

 2867 عنوانه)ا))تجزئة العمران 5قم)
الناظو5) (62722 الناظو5) سلوان 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحو  العبا2  السيد 

سلوان) (2867 5قم) العمران  تجزئة 

الناظو5)62722)الناظو5 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)19)فبراير)

2222)تحت 5قم)242.
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HORICOM

SOCIETE HAMROUNI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE HAMROUNI  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5ياض 

ويسالن 1 5قم 129 ويسالن - 

52222 مكنا2 املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.46517

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 فبراير) (29 املؤ5خ في)

أمين) مسير  ديد للشركة السيد)ة))

حسيني كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.



2393 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1235.
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HORICOM

 SOCIETE M.N MONDIAL
IMPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE M.N MONDIAL

IMPORT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 717 
 MARJANE 5 SBZ - 50000

مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49597
 24 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ما25)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE M.N MONDIAL

.IMPORT
غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير املالبس.
 717 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
MARJANE(5(SBZ(-(50000)مكنا2)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 52.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

توفيق) عصام  محمد  السيد 
 MARJANE 5((محمد 5اشد عنوانه)ا
N°717 SBZ 52222)مكنا2 املغرب.
عنوانه)ا)) مصدق  نهلة  السيدة 
 52222 األمل) حي  (8 5قم) (2 زنقة)

مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
توفيق) عصام  محمد  السيد 
 MARJANE 5((محمد 5اشد عنوانه)ا
N°717 SBZ 52222)مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1211.

279I

HTA CONSEIL

COMACTIV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HTA CONSEIL
ملتقى شا5ع محمد الخامس وشا5ع 
ألبير األول الطابق السابع مكت0 5قم 
 CASABLANCA ،22262 ،- 729

MAROC
COMACTIV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 75 تجزئة 
الصفا 2 عين الشق - 22472 الدا5 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.216225

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 ما25) (22 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
هللا) عبيد  )ة)) السيد) تفويت 
1.222)حصة ا تماعية من) محسن)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 أصل)
)ة))عز الدين  مال بتا5يخ)22)ما25)

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733659.

282I

WAROD CONTA SARL

AURORA G T C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAROD CONTA SARL
34 شا5ع اململكة العربية السعودية 
قطعة 5قم 58 الطابق الثاني 5قم 26 
طنجة ، TANGER ،92222 املغرب

AURORA G T C شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 34 شا5ع 
اململكة العربية السعودية تجزئة 

انبا5 5قم القطعة 58 الطابق 3 5قم7 
- 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
123661

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AURORA G T C
استراد) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

وتصدير املنتو ات االستهالك
وتوزيع  ميع) وتصدير  استراد  (-

انواع املنتو ات الغذائية
-)توزيع  ميع انواع البضائع

-)نقل البضائع
السلع) أنواع  تسويق  ميع  ( (-

وتقديم كافة أنواع الخدمات.
-)القيام بكل أشكال أنواع التجا5ة)
وما يتفرع عنها باإلضافة إلى املشا5كة)
في  ميع العروض التجا5ية الخاصة)
العمليات) وعموما  ميع  والعامة 
التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة)
شأنها) من  أو  اال تماعي  باملوضوع 
تنمية) أو  توسيع  و  تطوير  و  تسهيل 

الشركة.
34)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
تجزئة) السعودية  العربية  اململكة 
انبا5 5قم القطعة)58)الطابق)3)5قم7 

-)92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد دويكات د5يد):))722)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 322 ( (: ا ندوز) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) د5يد  دويكات  السيد 
زنقة عبد هللا الهبطي اقامة سين 5قم)
 92222  72 الطابق الرابع 5قم) (126

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) ا ندوز  محمد  السيد 
تجزئة االمل 5قم)272 92222)طنجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) د5يد  دويكات  السيد 
زنقة عبد هللا الهبطي اقامة سين 5قم)
 92222  72 الطابق الرابع 5قم) (126

طنجة املغرب
عنوانه)ا)) ا ندوز  محمد  السيد 
تجزئة االمل 5قم)272 92222)طنجة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (31 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232122.
281I

CANOCAF SARL

COMISAF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شا5ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

5قم 7 الطابق الثاني 5قم 23 
 NADOR ،62222 ،5الناظو

MAROC
COMISAF شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 بني 
بوغما5ن الغربية احداد بني بويفرو5  
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- 62222 الناظو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

19777

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMISAF

تجا5ة) (/1 (: غرض الشركة بإيجاز)

في مواد البناء)2/)االستراد و التصدير.

دوا5 بني) (: عنوان املقر اال تماعي)

بوغما5ن الغربية احداد بني بويفرو5))

-)62222)الناظو5 املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الفونتي) سالم  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الفونتي  سالم  السيد 

دوا5 حجيوة فرخانة)62222)الناظو5)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( الفونتي) السيد سالم 

دوا5 حجيوة فرخانة)62222)الناظو5)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)22)ما25)

2222)تحت 5قم)297.

282I

WAROD CONTA SARL

SOGESSAR SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

WAROD CONTA SARL

34 شا5ع اململكة العربية السعودية 

قطعة 5قم 58 الطابق الثاني 5قم 26 

طنجة ، TANGER ،92222 املغرب

SOGESSAR SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

امنية 5قم 122 الطابق االول - 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.62577

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5) (2219 د نبر) (22 في) املؤ5خ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) ( (SOGESSAR SARL AU

وعنوان) د5هم  (12.222 5أسمالها)

5قم) امنية  تجزئة  اإل تماعي  مقرها 

طنجة) (92222 (- الطابق االول) (122

املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

الذي انشأت ال له.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- االول) الطابق  (122 5قم) امنية 

92222)طنجة املغرب.)

و عين:

و) السر  ( بوسلهام) السيد)ة))

5قم) مهدية  تجزئة قصبة  عنوانه)ا))

مرتيل) (93152 القنيطرة) (1227

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (28 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1717.

283I

FIDU.PRO CONSULTING

 SMART
CONSULTING&TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شا5ع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 5قم 29  الدا5 البيضاء ، 

2، الدا5 البيضاء املغرب
 SMART

 CONSULTING&TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ملتقى 

شا5ع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
11 الرقم 29 الدا5البيضاء - 2222 

الدا5البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458243
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SMART(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
.CONSULTING&TECHNOLOGY

مهند2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
استشا5ي.

ملتقى) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شا5ع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق)
 2222 (- الدا5البيضاء) (29 الرقم) (11

الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي
السيد عبد املالك))بوسنة):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

(: بوسنة) ( املالك) عبد  السيد 
122222)بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

بوسنة) ( املالك) عبد  السيد 
عنوانه)ا))إقامة بد5)2)5قم)6)سيدي)
معروف)2222)الدا5البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

بوسنة) ( املالك) عبد  السيد 
عنوانه)ا))إقامة بد5)2)5قم)6)سيدي)

معروف)2222)الدا5البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
284I

FIDU.PRO CONSULTING

 CASABLANCA MUSIC
SCHOOL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شا5ع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 5قم 29  الدا5 البيضاء ، 

2، الدا5 البيضاء املغرب
 CASABLANCA MUSIC SCHOOL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 265 

شا5ع ز5قطوني الطابق 9 الرقم 92 
الدا5البيضاء - 2222 الدا5البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458443
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.CASABLANCA MUSIC SCHOOL
عقد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مد5سة املوسيقى.
 265 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 92 الرقم) (9 شا5ع ز5قطوني الطابق)
الدا5البيضاء) (2222 (- الدا5البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بنسا�سي) أنوا5  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 122222 (: السيدة أنوا5 بنسا�سي)

بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بنسا�سي  أنوا5  السيدة 
الطابق) أحمد  بن  5حال  زنقة  (57
الدا5البيضاء)  2 ص  (52 الشقة) (3

2222)الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنسا�سي  أنوا5  السيدة 
الطابق) أحمد  بن  5حال  زنقة  (57
الدا5البيضاء)  2 ص  (52 الشقة) (3

2222)الدا5البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
285I

FIDU.PRO CONSULTING

LEAN SIGHT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شا5ع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 5قم 29  الدا5 البيضاء ، 

2، الدا5 البيضاء املغرب
LEAN SIGHT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ملتقى 

شا5ع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
11 الرقم 29 الدا5البيضاء - 2222 

الدا5البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458247
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LEAN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SIGHT
مهند2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشا5ي.
ملتقى) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شا5ع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق)
 2222 (- الدا5البيضاء) (29 الرقم) (11

الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة ما5ية تازي):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 122222 (: تازي) ما5ية  السيدة  (

بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة ما5ية تازي عنوانه)ا))زنقة)
سقراط تجزئة ابينال عما5ة ب تجزئة)
2)اقامة ليفين ط)4)ش)18)املعا5يف)

2222)الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ما5ية تازي عنوانه)ا))زنقة)
سقراط تجزئة ابينال عما5ة ب تجزئة)
2)اقامة ليفين ط)4)ش)18)املعا5يف)

2222)الدا5البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
286I

AZ CONSULATNTS

MC OPTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MC OPTIC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي   9 شا5ع 
أمليليا زنقة مزناتا مركز أسيما املدينة 
حي الرياض - 12122 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
143649

 27 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OPTIC
أخصائي) (: غرض الشركة بإيجاز)

العيون.
9)شا5ع) ( ( (: عنوان املقر اال تماعي)
أمليليا زنقة مزناتا مركز أسيما املدينة)
حي الرياض)-)12122)الرباط املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: شبعتو) مروان  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

522)حصة) ( (: السيد وديع مرابط)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) شبعتو  مروان  السيد 

تجزئه) لالمريم  األميره  زنقة  (17
الرباط) (12122 السو�سي) الساحل 

املغرب.
عنوانه)ا)) مرابط  وديع  السيد 
شقة) هاء) بلعربي عما5ة  زنقة ضاية 
22)إقامة  نان السوي�سي السوي�سي)

12122)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ها ر الراي�سي عنوانه)ا))
السوي�سي) ه  نان  عما5ه  (28 شقه)
السوي�سي) بلعربي  ضاية  تجزئه 

12122)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بالرباط) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)88194.
287I

CDH AUDIT ET CONSEILS

SEPCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
SEPCA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 65 زنقة 
الوطنية - 22282 الدا5 البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.31685

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يناير) (31 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
العراقي) احمد  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (2.266
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.333
اد5يس العراقي بتا5يخ)31)يناير)2222.
العراقي) احمد  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.267
)السيد))ة))نو5) 3.333)حصة لفائدة)

العراقي بتا5يخ)31)يناير)2222.
الحق)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
حصة ا تماعية من) (3.322 العراقي)
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أصل)3.333)حصة لفائدة))السيد))ة))
مالك العراقي بتا5يخ)31)يناير)2222.

الحق)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
العراقي)33)حصة ا تماعية من أصل)
)السيد))ة))نو5) 3.333)حصة لفائدة)

العراقي بتا5يخ)31)يناير)2222.
العراقي) املدني  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.333
)السيد))ة))نو5) 1.333)حصة لفائدة)

العراقي بتا5يخ)31)يناير)2222.
العراقي) )ة)) واد  السيد) تفويت 
667)حصة ا تماعية من أصل)667 
حصة لفائدة))السيد))ة))نو5 العراقي)

بتا5يخ)31)يناير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733.421.
288I

CDH AUDIT ET CONSEILS

BENI MELLAL CITRUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
BENI MELLAL CITRUS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي 46 شا5ع 
الز5قطوني الطابق الثاني شقة 5قم 

6 - 22222 الدا5 البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.411491

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (22 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
لجميع) النقل  عمليات   ميع 
السلع واملواد الغذائية واملنتجات من)
 ميع األنواع عن طريق البر والبحر)
والنهر والجو وكذلك  ميع العمليات)

اللو ستيكية والتخزين.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733422.
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FIDU.PRO CONSULTING

THINK SECURE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شا5ع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 5قم 29  الدا5 البيضاء ، 

2، الدا5 البيضاء املغرب
THINK SECURE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 265 

شا5ع ز5قطوني الطابق 9 الرقم 92 
الدا5البيضاء - 2222 الدا5البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459451
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 THINK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SECURE
مهند2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشا5ي.
 265 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 92 الرقم) (9 شا5ع ز5قطوني الطابق)
الدا5البيضاء) (2222 (- الدا5البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
:  السيد كمال بن  لون التويمي)
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
(: السيد كمال بن  لون التويمي)

122222)بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

التويمي) بن  لون  كمال  السيد 
عنوانه)ا))235)شا5ع يعقوب املنصو5)
حي الراحة) (5 شقة) (2 طابق) (11 د5ج)
الدا5البيضاء) (2222 الدا5البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
التويمي) بن  لون  كمال  السيد 
عنوانه)ا))235)شا5ع يعقوب املنصو5)
حي الراحة) (5 شقة) (2 طابق) (11 د5ج)
الدا5البيضاء) (2222 الدا5البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
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FIDU.PRO CONSULTING

AR PROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شا5ع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 5قم 29  الدا5 البيضاء ، 

2، الدا5 البيضاء املغرب
AR PROD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ملتقى 

شا5ع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
11 الرقم 29 الدا5البيضاء - 2222 

الدا5البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459463
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROD

مهند2) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

استشا5ي.

ملتقى) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

شا5ع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق)

 2222 (- الدا5البيضاء) (29 الرقم) (11

الدا5البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

((: الصقلي) الشريف  5ضا  السيد 

522)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)

السيد عادل الدهبي):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

(: الصقلي) الشريف  5ضا  السيد 

1222)بقيمة)122)د5هم.

 1222 (: الدهبي) عادل  السيد 

بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الصقلي) الشريف  5ضا  السيد 

عما5ة بنو كريم طابق) (22 عنوانه)ا))

 2 عما5ة) (1 (2 م  (324 الشقة) (3

  2222 الدا5البيضاء) كاليفو5نيا 

الدا5البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) الدهبي  عادل  السيد 

 73 التاني شقة) شا5ع الحسن  (229

اكدال الرباط)2222)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الصقلي) الشريف  5ضا  السيد 

عما5ة بنو كريم طابق) (22 عنوانه)ا))

 2 عما5ة) (1 (2 م  (324 الشقة) (3

  2222 الدا5البيضاء) كاليفو5نيا 

الدا5البيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) الدهبي  عادل  السيد 

 73 التاني شقة) شا5ع الحسن  (229

اكدال الرباط)2222)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
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2392 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

MN Consulting

HIB FATI SARLAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MN Consulting
 Boulevard(Zerktouni ، 55
20360، Casablanca(Maroc

HIB FATI SARLAU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 6-GH3 وعنوان مقرها اإل تماعي
أشرف 2 الحي الحسني - 22222 

الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458495
 12 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HIB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FATI SARLAU
:)مجموعة) غرض الشركة بإيجاز)
إلستغالل) الخدمات  من  واسعة 
بيع) ومحال  الشاي  وقاعات  املقاهي 

املثلجات
مواد) وتسويق  وتصدير  استيراد 

املقاهي وقاعات الشاي و املثلجات
املنتجات) وبيع  ميع  شراء)

الغذائية..
 GH3-6 (: عنوان املقر اال تماعي)
أشرف)2)الحي الحسني)-)22222)الدا5)

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد عادل نعومي):))122)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عادل نعومي عنوانه)ا))18 
زنقة)14)األلفة)22222)الدا5 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) البقالي  ها ر  السيدة 
زنقة)13)5قم)92)األلفة)22222)الدا5)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
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achaa lahcen

RYAD TAJDIGT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

achaa lahcen
 RES. EL(BAKOURI, REZ(DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE(KHALID
 BEN(EL(OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC
Ryad tajdigt شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 تزا5ت 

التوامة الحوز مراكش  - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
123447

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ryad (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.tajdigt

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
دو5 الضيافة.

عنوان املقر اال تماعي):)دوا5 تزا5ت)
 42222 (- ( مراكش) الحوز  التوامة 

مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( بوتيلي) ليلى  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوتيلي  ليلى  السيدة 
 18 الفرح 5قم) الغزايل د5ب  عرصة 

مراكش)42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوتيلي  ليلى  السيدة 
 18 الفرح 5قم) الغزايل د5ب  عرصة 

مراكش)42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)26)ما25)2222.
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STE TRAFISCO

BK DRILL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شا5ع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 273 ، 24222، الجديدة 
املغرب

BK DRILL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
األ5�سي ، ال تجزئة 5قم 119 ، 

املنطقة الصناعية في الدا5 البيضاء 
- 22222  الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

427919
 24 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRILL

غرض الشركة بإيجاز):)•)الخدمات)

(، التد5ي0) (، )االستشا5ات) الهندسية)

املساعدة الفنية)،)إلخ))،

الجيوفيزيائية) الد5اسات  (•

والجيوتقنية)؛.

الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(، (119 5قم) تجزئة  ال  (، األ5�سي)

املنطقة الصناعية في الدا5 البيضاء)-)

22222))الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

1.222.222)د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد خليل موالي احمد):))5.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد عمر بنزكو5):))5.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

احمد) موالي  خليل  السيد 

النسمة) تجزئة  (12 فيال) عنوانه)ا))

الجديدة)24222)الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)) زاكو5عمر  بن  السيد 

الولفة) (15 5قم) (12 حي الو5دة زنقة)

لدا5 البيضاء) (22222 الدا5 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

احمد) موالي  خليل  السيد 

النسمة) تجزئة  (12 فيال) عنوانه)ا))

الجديدة)24222)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2219)تحت 5قم)22696486.
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عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2396

AZ CONSULATNTS

EDUQU›ET VOUS PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 EDUQU›ET(VOUS(PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 28 ،شا5ع 
أم الربيع ، إقامة الفردو2 ج ه 25 
أ ، الطابق 2 شقة 5قم 6  - 22222 

الدا5آلبيضاء املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.382923

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)29)يناير)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»28)،شا5ع أم الربيع)،)إقامة الفردو2)
(-( (6 2)شقة 5قم) 25)أ)،)الطابق) ج ه)
إلى) املغرب«) الدا5آلبيضاء) (22222
»عما5ة)97)،)زنقة الفو5ات الطابق)1 
 22222 (- املعا5يف) 2)مكر5،) الرقم) (،

الدا5آلبيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733379.
295I

مكت0 معيشة للحسابات و األستشا5ات الجبائية

TRANS TALASSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

و) للحسابات  معيشة  مكت0 
األستشا5ات الجبائية

حي السالم بلوك E  5قم 22 -- سيدي 
سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

املغرب
TRANS TALASSI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الكرينات 

الواد زيرا5ة - 14122 سيدي قاسم 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
28383

في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TALASSI
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشخاص.
عنوان املقر اال تماعي):)الكرينات)
سيدي قاسم) (14122 (- الواد زيرا5ة)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
حصة) (522 ( (: السيد عمر زيزون)

بقيمة)52.222)د5هم للحصة).
السيد عادل زويتين):))522)حصة)

بقيمة)52.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عمر زيزون عنوانه)ا))دوا5)
سيدي) (14222 ( لفكا5ن دا5 بلعمري)

سليمان املغرب.
عنوانه)ا)) زويتين  عادل  السيد 
سيدي) (14222 املركز) بلعامري  دا5 

سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر زيزون عنوانه)ا))دوا5)
سيدي) (14222 ( لفكا5ن دا5 بلعمري)

سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

ما25)2222)تحت 5قم)-.

296I

AUDEC EXPERTISE

GR VALADE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,223
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
GR VALADE MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 

 Angle Rue Rethel Et Bd,142
 Emile(Zola - 20082 Casablanca

.Maroc
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.129627

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2219 د نبر) (23 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
من) أي  د5هم«) (1.522.222«
 2.222.222« إلى) د5هم«) (522.222«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د5هم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733621.
297I

AUDEC EXPERTISE

GR VALADE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,223
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
GR VALADE MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 

 Angle Rue Rethel Et Bd,142
 Emile(Zola - 20082 Casablanca

.Maroc
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.129627

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2219 د نبر) (23 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
 MICHEL )ة)) السيد) تفويت 
 ANDRE BOIDRON PASCAL
125)حصة ا تماعية من أصل)875 
 FEOLA )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

GERARD)بتا5يخ)23)د نبر)2219.
 JAAFAR )ة)) السيد) تفويت 
حصة) (MAKHTOUM 522
حصة) (522 أصل) من  ا تماعية 
 JEAN LOUIS )ة)) السيد) ( لفائدة)
 23 بتا5يخ) (POITEVIN DIDIER

د نبر)2219.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733621.

298I

AUDEC EXPERTISE

GR VAALDE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,223
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
GR VAALDE MAROC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 

 Angle Rue Rethel Et Bd,142
 Emile(Zola - 20082 Casablanca

.Maroc
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.129627

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تم تعيين) 23)د نبر) املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 
كمسير) (MAKHTOUM JAAFAR

آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733621.
299I

TY CONSULTING

SPACIA NUEVOS HOTELES
شركة املساهمة

5فع 5أسمال الشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC
 SPACIA NUEVOS HOTELES

شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة 
، فندق هيلتون  ا5دنن ، ساحة 

املغرب العربي ، مدا5 محطة السكك 
الحديدية : 92222 طنجة املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.47145
العام) الجمع  بمقت�سى 
د نبر) (32 في) املؤ5خ  اإلستثنائي 
الشركة) 5أسمال  5فع  تم  (2219
د5هم«) (2.422.222« قد5ه) بمبلغ 
إلى) د5هم«) (42.222.222« من) أي 
((: طريق) عن  د5هم«) (42.422.222«
أ5باح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدا5 في 5أ2 املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231238.
322I

HTA CONSEIL

COMACTIV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

HTA CONSEIL
ملتقى شا5ع محمد الخامس وشا5ع 
ألبير األول الطابق السابع مكت0 5قم 
 CASABLANCA ،22262 ،- 729

MAROC
COMACTIV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها اال تماعي 75 تجزئة 
الصفا 2 عين الشق - 22472  الدا5 

البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.216225

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)22)ما25)2222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733659.
321I

fiduciaire(mohammedia

 SMIT CONSTRUCTION
سميت كونستركسيون

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

fiduciaire(mohammedia
 lot(wafa(residence(el 199

 mouahidine(appartement(a2 ،
28820، mohammedia(maroc

SMIT CONSTRUCTION سميت 
كونستركسيون شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 75 مسك 

اليل العالية - 28832 املحمدية 
املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.9165
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)12)شتنبر)2217)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 28832 (- العالية) اليل  مسك  (75«
هللا) »فضل  إلى) املغرب«) املحمدية 
 28822 (- )االول العالية) 9-2)الطابق)

املحمدية))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتوبر)2217)تحت 5قم)1469.
322I

universal(gestion

RIAD LAMZIA
عقد تسيير حر ألصل تجا5ي))األشخاص)

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجا5ي

 RIAD LAMZIA
قي) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
2219)أعطى 5ياض بالدي)) 11)ما25)
 72117 التجا5ي) بالسجل  املسجل 
حق) بمراكش  التجا5ية  باملحكمة 
التسيير الحر لألصل التجا5ي الكائن)
د5ب الحجرة 5قم) ( ( ب د5ب ظبا�سي)
11))-)42222)مراكش املغرب لفائدة))
 11 سنة تبتدئ من) (3 ملدة) ( صبانو)
ما25) (11 في) تنتهي  و  (2219 ما25)
قيمته) شهري  مبلغ  مقابل  (2222

25.222)د5هم.
323I

FIBEN

CŒUR DE VILLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL(ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
CŒUR(DE(VILLE(SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 271 

 HASSANIA(I(RUE 17 EL(ALIA
 MOHAMMEDIA  - 20800

املحمدية  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

25327
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CŒUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. DE VILLE SARL

مروج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا5ي)).

 271 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 HASSANIA I RUE 17 EL ALIA

 MOHAMMEDIA( ( -( 20800

املحمدية))املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد الزعيم):))375)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

 375 ( (: السيد محمد عالي  داي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد مروان برماكي):))252)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الزعيم  محمد  السيد 

دوا5 اوالد لحسن بني يخلف املحمدية)

22822)املحمدية))املغرب.

السيد محمد عالي  داي عنوانه)ا))

 A RUE DES AMANDIERS  16

 57152CREUTZWALD 57152

creutzwald)فرنسا.

عنوانه)ا)) برماكي  مروان  السيد 

دوا5 اوالد لحسن بني يخلف املحمدية)

22822)املحمدية))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الزعيم  محمد  السيد 

دوا5 اوالد لحسن بني يخلف املحمدية)

22822)املحمدية))املغرب

عنوانه)ا)) برماكي  مروان  السيد 

دوا5 اوالد لحسن بني يخلف املحمدية)

22822)املحمدية))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)427.

324I
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fiduciaire(toudgha(conseils

اند فاليت كار
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(toudgha(conseils
 N° 274 AVENUE(MOHAMED
 V(TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
اند فاليت كا5  شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 232 
حي الوفاء تنغير  - 45822 تنغير  

45822
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

527
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اند) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فاليت كا5).
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا5ات).
عنوان املقر اال تماعي):)5قم)232 
تنغير)) (45822 (- ( تنغير) الوفاء) حي 

.45822
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( خالد) حو5ان  السيد 

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( خالد) حو5ان  السيد 
19)الحي املنجمي تنغير))45822)تنغير)

تنغير.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( خالد) حو5ان  السيد 
19)الحي املنجمي تنغير))45822)تنغير)

تنغير)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بو5زازات))بتا5يخ)24)ما25)

2222)تحت 5قم)176.
325I

الفضيلة

IZOURA MINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الفضيلة
5قم 529 شقة 5قم 4 الوحدة 

5 شا5ع عالل الفا�سي  مراكش ، 
42272، مراكش املغرب

IZOURA MINING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت0 5قم 
2 اقامة الجوهرة عما5ة E الطابق 5 
شقة 5قم 21 ايفرناج  ليز - 46222 

مراكش املعرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123227
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IZOURA MINING
التنقي0) (: غرض الشركة بإيجاز)

على املعادن)-)اإلستيراد والتصدير.
مكت0) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 E عما5ة) الجوهرة  اقامة  (2 5قم)
الطابق)5)شقة 5قم)21)ايفرناج  ليز)

-)46222)مراكش املعرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
حصة) (52 ( (: عزيز) أمان  السيد 

بقيمة)122)د5هم للحصة).
احمد) بخيث  عبدهللا  السيد 
بخيث):))952)حصة بقيمة)122)د5هم)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أمان عزيز عنوانه)ا))تجزئة)
 46222  474 5قم) ( السالم) 5ياض 

مراكش املغرب.
احمد) بخيث  عبدهللا  السيد 
 22 5قم) (19 المخؤ) بخيث عنوانه)ا))
الخرطوم) (22222 ( شامبات البحري)

السودان.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أمان عزيز عنوانه)ا))تجزئة)
 46222  474 5قم) ( السالم) 5ياض 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (24 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112558.
326I

CABINET(AEQ

سانطون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET(AEQ
 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble(Al(Hadi(B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

سانطون شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 432, 
زنقة مصطفى املعاني - 22362 

الدا5البيضاء املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.156825

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تقر5 حل) 22)فبراير) املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
سانطون))مبلغ 5أسمالها)1.222.222 
د5هم وعنوان مقرها اإل تماعي)432,)

 22362 (- املعاني) مصطفى  زنقة 
انهاء) (: الدا5البيضاء)املغرب نتيجة ل)

النشاط.
(,432 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 22362 (- املعاني) مصطفى  زنقة 

الدا5البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) برانشلي  ( نيكوال) السيد)ة))
عنوانه)ا))81)نيو كيت ستريت أ12أ)
7أج لندن اململكة املتحدة كمصفي)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733633.
327I

LMT AUDITING

BUSINESS TRAINING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC
BUSINESS TRAINING  شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو5 التصفية)

 N وعنوان مقرها اإل تماعي
 422 4 EME(ETAGE , Espace
 Paquet, Angle(Mohamed

 Smiha(et(Pierre(Parent - 20000
.CASABLANCA MAROC

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.334149
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5) (2222 فبراير) (24 في) املؤ5خ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 BUSINESS الوحيد) الشريك  ذات 
TRAINING)مبلغ 5أسمالها)122.222 
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
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 N( 422( 4( EME( ETAGE( ,( Espace
 Paquet,( Angle( Mohamed
 Smiha( et( Pierre( Parent( -( 20000
نتيجة ل) (CASABLANCA MAROC

:)قرا5 الشريك الوحيد.
 N 422 و حدد مقر التصفية ب)
 4( EME( ETAGE( ,( Espace( Paquet,
 Angle Mohamed Smiha et Pierre
 Parent,( ( CASABLANCA( 20000

 .CASABLANCA MAROC
و عين:

علي) ادبن  ( ابراهيم) السيد)ة))
 3 ليزو5كيدي) اقامة  عنوانه)ا)) و 
 28832  11 3)5قم) عما5ة ك الطابق)
)ة)) كمصفي) ااملغرب  املحمدية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732467.
329I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

 STE THINORIN TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

الصندوق البريدي 5قم 139 ، 
72222، السما5ة املغرب

 STE THINORIN TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

ابراهيم ولد داود 5قم 27 - 72222 
السما5ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
1891

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.THINORIN TRAVAUX SARL
البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وأشغال مختلفة.
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 72222 (- (27 ابراهيم ولد داود 5قم)

السما5ة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: السيد سيدي احمد بيبا)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: السيد موالي املحظي بيبا)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بيبا) احمد  سيدي  السيد 
 58 5قم) كرسيف  زنقة  عنوانه)ا))

72222)السما5ة املغرب.
بيبا) املحظي  موالي  السيد 
عنوانه)ا))زنقة ابراهيم ولد داود 5قم)

25 72222)السما5ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بيبا) احمد  سيدي  السيد 
 58 5قم) كرسيف  زنقة  عنوانه)ا))

72222)السما5ة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسما5ة))بتا5يخ)24)ما25)

2222)تحت 5قم)2222/85.
312I

LMT AUDITING

UVALCO
إعالن متعدد القرا5ات

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC
UVALCO  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 
 L›immeuble C BUREAU numero

 C10, route 110 Km 11.5 BD
 CHEFCHAOUNI  Ain(Sebaa

Casablanca  20000 الدا5 البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.439827
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 ما25) (26 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 5قم) قرا5 
مايلي:)قر5 الجمع العام الذي ترأسه)
الرحمان) عبد  بن  ويسام  السيد 
املصمودي الحامل للبطاقة الوطنية)
الحصص) تفويت  ( (BK13217K5قم
السيد) لصالح  حصة  ((322(
الحامل) عرفات  محمد  الدحياوي 

 F825867(لجواز السفر 5قم
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تم تحويل 
من)’’شركة ذات املسؤولية املحدودة)
’’شركة) الى) (’’ الوحيد) الشريك  ذات 

ذات املسؤولية املحدودة)’’٠
قرا5 5قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
قدم السيد ويسام بن عبد الرحمان)
املصمودي الحامل للبطاقة الوطنية)
قر5) استقالته،) (BK13217K 5قم)
الجديد) املسير  تعيين  العام  الجمع 
محمد) الدحياوي  السيد  (: للشركة)
 27/12/1974 عرفات املزداد بتا5يخ)
لجواز) الحامل  الجنسية  تون�سي  (،

F825867(السفر 5قم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

شكل قانوني
بند 5قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

االحصص
بند 5قم)8:)الذي ينص على مايلي:)

تنصي0 املسير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733635.
311I

الفضيلة

ATLAS SANABILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الفضيلة
5قم 529 شقة 5قم 4 الوحدة 

5 شا5ع عالل الفا�سي  مراكش ، 
42272، مراكش املغرب

ATLAS SANABILE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت0 5قم 
1 إقامة الجوهرة عما5ة E الطابق 5 
شقة 5قم 21 ايفرناج  ليز - 46222 

مراكش املعرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

122953
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SANABILE
املتجر في) (: غرض الشركة بإيجاز)

بيع الخضر والفواكه بالتقسيط
املقاول في التسيير الفالحي)

املتجر في اإلستيراد والتصدير.
مكت0) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 E عما5ة) الجوهرة  إقامة  (1 5قم)
الطابق)5)شقة 5قم)21)ايفرناج  ليز)

-)46222)مراكش املعرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
احمد) بخيث  هللا  عبد  السيد 
بخيث):))52)حصة بقيمة)122)د5هم)

للحصة).
((: السيد عواد عبد السالم حامد)
952)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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احمد) بخيث  هللا  عبد  السيد 
 22 5قم) (19 بلوك) عنوانه)ا)) بخيث 
الخرطوم) (22222 البحري) شمباط 

السودان.
حامد) السالم  عبد  عواد  السيد 
22)شمباط) 5قم) (19 بلوك) عنوانه)ا))
البحري)22222)الخرطوم السودان.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد أمان عزيز عنوانه)ا))تجزئة)
 46222  474 5قم) ( السالم) 5ياض 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (21 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112525.
312I

chrono(services

BAYT    EL FARAJ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chrono(services
45 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

26122، برشيد املغرب
BAYT    EL(FARAJ شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي السفلي 
66 تجزءىة الفرج برشيد - 26122 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

13499
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
    BAYT (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.EL FARAJ

منعش)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقا5ي.

السفلي) (: املقر اال تماعي) عنوان 
 26122 (- تجزءىة الفرج برشيد) (66

برشيد املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد ابوفا25 محمد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابوفا25 محمد عنوانه)ا))
 26122 شا5ع  نين حي وفيق) (368

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابوفا25 محمد عنوانه)ا))
 26122 شا5ع  نين حي وفيق) (368

برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (23 بتا5يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2222)تحت 5قم)193.
313I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

TALAINI PLANET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

5قم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شا5ع فلسطين ، 32222، 

فا2 املغرب
TALAINI PLANET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 264 
بلوك ك2 تجزئة حديقة واد فا2  - 

32222 فا2 املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.39437

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 فبراير) (22 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

من) أي  د5هم«) (1.222.222«
 1.122.222« إلى) د5هم«) (122.222«
د5هم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أ5باح أو عالوات إصدا5 في 5أ2 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)938/2222.
314I

مكت0 معيشة للحسابات و األستشا5ات الجبائية

BOL NICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكت0 معيشة للحسابات و 
األستشا5ات الجبائية

حي السالم بلوك E  5قم 22 -- سيدي 
سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

املغرب
BOL NICE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
 ليل التازي 5قم 22 - 14222 

سيدي سليمان املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2723

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 ما25) (22 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))نسرين سفوان)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.222
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
ما25) (22 بتا5يخ) بوقطي0  عصام 

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بسيدي سليمان))بتا5يخ)12 

ما25)2222)تحت 5قم)41-2020.
315I

مكت0 معيشة للحسابات و األستشا5ات الجبائية

BOL NICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

مكت0 معيشة للحسابات و 
األستشا5ات الجبائية

حي السالم بلوك E  5قم 22 -- سيدي 

سليمان ، 14222، سيدي سليمان 
املغرب

BOL NICE  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
 ليل التازي 5قم 22 - 14222 

سيدي سليمان املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2723

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم تعيين) (2222 ما25) (22 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

بوقطي0 عصام كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتا5يخ)12 

ما25)2222)تحت 5قم)41-2020.

316I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

TALAINI PLANETE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

5قم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شا5ع فلسطين ، 32222، 

فا2 املغرب
TALAINI PLANETE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 264 
بلوك ك2 تجزئة حديقة واد فا2 - 

32222 فا2 املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.39437

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)13)فبراير)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
تجزئة حديقة) بلوك ك2) (264 »5قم)
32222)فا2 املغرب«)إلى) واد فا2)-)
نونبر) (16 »ساحة واد املخازن شا5ع)
اقامة كريمة))املكت0 5قم)5)-)32222 

فا2))املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)938/2222.
317I

office(notarial

MALIKA SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

office(notarial
 angle Bd zerktouni et la
 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca
maroc

malika sakane شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 12 زنقة 
صبري  بو معة  الطابق االول 

الشقة 6   - 22222 الدا5 ابيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.354287
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 د نبر) (12 في) املؤ5خ 
ذات) شركة  (malika sakane حل)
5أسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د5هم  (42.222
بو معة)) ( زنقة صبري) (12 اإل تماعي)
 22222 (- ( ( (6 الطابق االول الشقة)
املغرب نتيجة لتصفية) الدا5 ابيضاء)

ودية.
و عين:

و) السرغيني  ( فريد) السيد)ة))
عنوانه)ا))شا5ع غاندي اقامة العالمي)
شقة) ( السفلي) بالطابق  املدخل 
املغرب) البيضاء) الدا5  (22222  6

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
12)زنقة) 2219)وفي) 12)د نبر) بتا5يخ)
صبري))بو معة))الطابق االول الشقة)

6))))-)22222)الدا5 ابيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733672.
318I

CONSEILS EVERNAGE

BAHI EMPIRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

BAHI EMPIRE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
 وهرة الطابق التاني شقة 5قم 17 
شا5ع عالل الفا�سي مراكش 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

122939
 24 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAHI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.EMPIRE
اللوازم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املكتبية و املد5سية
الكمبيوتر) أ هزة  في  تا ر 

والكماليات....
اقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 17  وهرة الطابق التاني شقة 5قم)
 42222 شا5ع عالل الفا�سي مراكش)

مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) انتصا5  باهي  السيدة 
 21 الحمراء) تجزئة  املحمدي  الحي 

الداوديات)) االول  الطابق  (117 5قم)
42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) انتصا5  باهي  السيدة 
 21 الحمراء) تجزئة  املحمدي  الحي 
الداوديات)) االول  الطابق  (117 5قم)

42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)2239.
319I

موثقة

 BARKAMMICH 
BOUILDING SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موثقة
ساحة الروداني 13 نهج لبنان إقامة 
نزهة الطابق األول 5قم 3 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب
 BARKAMMICH BOUILDING 
SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية، طريق تطوان، ممر 1 

5قم 16 طنجة 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124611
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BARKAMMICH BOUILDING

.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)-)

انجاز  ميع أنواع العمليات املرتبطة)
شراء) السيما  العقا5ي،) باإلنعاش 
أو) بالسكن  الخاصة  املحالت  وبناء)
الصناعة أو التجا5ة وتسويقها وبيعها)

لحسابه الخاص أو للغير.
األ5ضية) القطع  شراء) (-

وتسويقها واستغاللها وتجهيزها.
بيعها) البناء،) مواد  شراء) (-

وكرائها.
أنواع) استغالل  ميع  (-
األشغال والصفقات املرتبطة بميدان)
أو) العام  القطاع  في  سواء) البناء)

الخاص.
أو) املادية  املساهمة  (-
الشركات) أنواع  في  ميع  املصلحية 
النشاط) نفس  لها  التي  املقاوالت  أو 

والغرض اال تماعي.
بجميع) القيام  (: وعموما) (-
والتجا5ية) الصناعية  العمليات 
واملالية والعقا5ية واملنقولة املرتبطة)
بصفة مباشرة أو غير مباشرة  زئيا أو)
كليا بإحدى العمليات املذكو5ة أعاله)
والتي من شأنها تيسير تطو5 الشركة.

املنطقة) (: عنوان املقر اال تماعي)
الصناعية،)طريق تطوان،)ممر)1)5قم)

16)طنجة)92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 
8.310.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
(: -)السيد محمد امزيان بركميش)

83122)بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
بركميش) امزيان  محمد  السيد 
 18 5قم) القاد5ية  تجزئة  عنوانه)ا))

الجبل)92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بركميش) امزيان  محمد  السيد 
 18 5قم) القاد5ية  تجزئة  عنوانه)ا))

الجبل)92222)طنجة املغرب
السيد محمد بركميش عنوانه)ا))
هالل) بن  ابراهيم  زنقة  املقري  منزه 

فيال سفيان)92222)طنجة املغرب



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2(2(

السيد شفيق بركميش عنوانه)ا))
هالل) بن  ابراهيم  زنقة  النزاهة  حي 

فيال سفيان)92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (23 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231232.
322I

 société(de(travaux(de(comptabilité(jasmine

sarl d’au

 SOCIETE HEDEFSEN
ASCENSEURS SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 société(de(travaux(de
comptabilité jasmine sarl d›au
 n°37 avenue(des(far(magasin
 n°6 meknes(meknes، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE HEDEFSEN

ASCENSEURS SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي  37 شا5ع 

الجيش امللكي  5قم 6   - 52222 
مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
49565

 27 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE HEDEFSEN (:

.ASCENSEURS SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)-)تركي0 و)

صيانة املصاعد))
-)شراء)وبيع املصاعد

-)االستيراد والتصدير)
عنوان املقر اال تماعي):))37)شا5ع)
 52222 (- ( ( (6 5قم) ( امللكي) الجيش 

مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 42.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد العالي بوقفا اد5ي�سي)):))
422)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد العالي بوقفا اد5ي�سي)
عنوانه)ا))557)مجموعة)11)برج مولي)

عمر)52212)مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العالي بوقفا اد5ي�سي)
عنوانه)ا))557)مجموعة)11)برج مولي)

عمر)52212)مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1133.
321I

CABINET(RMILI&ASSOCIES

اش دي دي  انفاستيسمون 
HDD INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

CABINET(RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،
40000، MARRAKECH(MAROC
 HDD اش دي دي  انفاستيسمون
INVESTISSEMENT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي املتجر 5قم 
2 في الطابق األ5�سي عما5ة 31 زهرة 
 Magasin N°2 البرتقال تكنة الغول
 Au(Rez(De(Chaussée(Imm 31

  Fleur(D’oranger  Camp(El  Ghoul
40000 - مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.93349

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 فبراير) (17 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
وتنظيم  ميع) (, االتصاالت)
وتصدير) استيراد  (، األحداث) أنواع 
الخام لألغذية ومستحضرات) املواد 

التجميل.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)2682.
322I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة تافياللت ملحقة)

و5زازات

 STE TRANSPORT
ELMORKYI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة 
تافياللت ملحقة و5زازات

شا5ع موالي 5شيد عما5ة داد2 
الطابق االول و5زازات، 45222، 

و5زازات املغرب
 STE TRANSPORT ELMORKYI

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 492 
حي ايت كضيف - 45222 و5زازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

12791
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT ELMORKYI SARL
نقل) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

)الوطنية) املصاحبة) غير  األمتعة 
والدولية).

*)التصدير واالستيراد.
عنوان املقر اال تماعي):)5قم)492 
و5زازات) (45222 (- حي ايت كضيف)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: السيد عيد الحكيم املرقي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد مصطفى املنصو5ي)):))522 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املرقي) الحكيم  عيد  السيد 
عنوانه)ا))حي السالم 5قم)821)بلوك)

24  45222)و5زازات املغرب.
املنصو5ي)) مصطفى  السيد 
دوا5 ايت السوال كنطولة) عنوانه)ا))

امينوالون))45222)و5زازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املرقي) الحكيم  عيد  السيد 
عنوانه)ا))حي السالم 5قم)821)بلوك)

24  45222)و5زازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بو5زازات))بتا5يخ)29)ما25)

2222)تحت 5قم)-.
323I

FIDUCHORFA((فيديشرفا

 SIDI CHAHHOU
سيدي شحو

شركة التضامن
تأسيس شركة

FIDUCHORFA((فيديشرفا
531  شا5ع شنقيط حي السماعلة 
سطات ، 26222، سطات املغرب
SIDI CHAHHOU سيدي شحو 

شركة التضامن
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 اوالد 
بلحسن اوالد مومن اوالد سعيد - 

26222 سطات املغرب
تأسيس شركة التضامن 



2(23 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
5851

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SIDI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

CHAHHOU)سيدي شحو.
نجا5ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعادن والتجا5ة..
عنوان املقر اال تماعي):)دوا5 اوالد)
(- سعيد) اوالد  مومن  اوالد  بلحسن 

26222)سطات املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 322.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.522 ( (: السيد عبد هللا لحريفي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد نبيل لحريفي):))752)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 375 ( (: خديجة صبو5) ( السيدة)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 375 ( (: لحريفي) غزالن  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا لحريفي عنوانه)ا))
 26222  96 الرقم) (23 السالم) حي 

سطات املغرب.
عنوانه)ا)) لحريفي  نبيل  السيد 
دوا5 اوالد بلحسن اوالد مومن اوالد)

سعيد)26222)سطات املغرب.
السيدة))خديجة صبو5 عنوانه)ا))
حي العيا�سي 5قم)281 15422)تيفلت)

املغرب.
السيدة غزالن لحريفي عنوانه)ا))
دوا5 اوالد بلحسن اوالد مومن اوالد)

سعيد)26222)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا لحريفي عنوانه)ا))
 26222  96 الرقم) (23 السالم) حي 

سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

26)فبراير) االبتدائية بسطات))بتا5يخ)

2222)تحت 5قم)131.

324I

RGCM

MARTIZANA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RGCM

شا5ع الجيش امللكي52 عما5ة 
الشباب الشقة 5قم 5 الطابق االول 

املحمدية ، 22822، املحمدية 

املغرب

MARTIZANA  شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي سنترال 

با5ك عما5ة » م«  الطابق الخامس 
5قم 35 املحمدية - 22822  

املحمدية املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.16135

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2222)تقر5 حل) 22)فبراير) املؤ5خ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

   MARTIZANA الوحيد) الشريك 

د5هم) (122.222 5أسمالها) مبلغ 

سنترال) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

الطابق الخامس) ( م«) (« با5ك عما5ة)
5قم)35)املحمدية)-)22822))املحمدية)

أي) مزاولة  عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

نشاط.

و حدد مقر التصفية ب سنترال)

الطابق الخامس) ( م«) (« با5ك عما5ة)
5قم)35)املحمدية)-)22822))املحمدية)

املغرب.)

و عين:

و) ( الفقير) ( ( سامي) السيد)ة))

  22822   35 انفا) حي  عنوانه)ا))

)ة)) كمصفي) املغرب  املحمدية 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)426.

325I

RGCM

ELECTRI.COM FEDALA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

RGCM

شا5ع الجيش امللكي52 عما5ة 

الشباب الشقة 5قم 5 الطابق االول 

املحمدية ، 22822، املحمدية 

املغرب

ELECTRI.COM FEDALA شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي سنترال 

با5ك عما5ة » م«  الطابق الخامس 

5قم 35 املحمدية - 22822 املحمدية 

املغرب.

تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.18849

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 فبراير) (22 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

)حنقازي)) )ة))خالد) تفويت السيد)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (822

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

فبراير) (22 بتا5يخ) ( حنقازي) نعيمة 

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 23 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)425.

326I

 SARL »La Moderne du Negoce International 

»LMNI

 LA MODERNE DE NEGOCE
INTERNATIONAL LMNI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SARL »La(Moderne(du(Negoce
International »LMNI

 ASSOUROUR(GH2 IMM
 18 APPT 5 OULFA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
 LA Moderne de Negoce«

International »LMNI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 
 ASSOUROUR(GH2 IMM 18

 APPT 5 OULFA(CASABLANCA
20200 CASABLANCA(MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459469
 25 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 LA Moderne de Negoce«

.International »LMNI
.rt(:(غرض الشركة بإيجاز

(: اال تماعي) املقر  عنوان 
 ASSOUROUR GH2 IMM 18
 APPT 5 OULFA CASABLANCA

.22222 CASABLANCA MAROC
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 société( travaux الشركة)
modernes(:((800)حصة بقيمة)122 

د5هم للحصة).
الشركة)stram(plus(:((200)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 Société( travaux الشركة)
 avenue  19 عنوانه)ا)) (modernes
 habib bourguiba  2233 tunis

.ben arous tunisie
الشركة)stram plus)عنوانه)ا))19 
 avenue( habib( bourguiba( 2033

.ben arous tunisss tunisie
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))jallouli melek)عنوانه)ا))
 ben arous tunisie 2233 ben

arous tunisie
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)-.
327I

CHAMI CONSEILS

SOUTH TOP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

SOUTH TOP شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الفتح 
شا5ع محمد الساد2 عما5ة ا5ينا 
الطابق الرابع شقة 28  - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31273
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUTH TOP
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخدمات،)تصميم وإنشاء)تطبيقات)
اإللكتروني.) واملوقع  الكمبيوتر 
أعمال) انفو رافيك.) اإلعالن.)
التجا5ة) األحداث.) تنظيم  الطباعة.)

العامة.)استيراد وتصدير).
عنوان املقر اال تماعي):)حي الفتح)
ا5ينا) عما5ة  الساد2  محمد  شا5ع 
 72222 (- ( (28 شقة) الرابع  الطابق 

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
بنسا�سي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بنسا�سي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا))تجزئة السوق القديم 5قم)
122)السوالم)26122)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنسا�سي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا))تجزئة السوق القديم 5قم)
122)السوالم)26122)برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
29)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)673.
328I

MOGADOR GESTION

AQUARELLE MOGADOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

AQUARELLE(MOGADOR شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 بوزمة 

 ماعة ادا وكرض تمنا5  - 44222 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

5225

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (16

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AQUARELLE(MOGADOR

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

تسيير العمليات التجا5ية و الخدماتية)

استغالل دا5 الضيافة..

دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(- ( تمنا5) وكرض  ادا  بوزمة  ماعة 

44222)الصويرة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

 Danielle Fernande السيدة)

 122 )NIMOD)حصة بقيمة) :( ( 100

د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 Danielle Fernande السيدة)

 RUE DU POT 7((عنوانه)ا(NIMOD

DE FER  75225)با5يس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 Danielle Fernande السيدة)

 RUE DU POT 7((عنوانه)ا(NIMOD

DE FER 75225)با5يس فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتا5يخ)25)ما25)

2222)تحت 5قم)65/2222.

329I

 SARL »La Moderne du Negoce International 

»LMNI

 ASSO  de COMMERCE«
INTERNATIONAL »ACI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SARL
 La Moderne du Negoce« 

International »LMNI
 ASSOUROUR(GH2 IMM

 18 APPT 5 OULFA ، 20200،
CASABLANCA MAROC

 ASSO  de(COMMERCE«
INTERNATIONAL »ACI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 

 ASSOUROUR(GH2 IMM 18
 APPT 5 OULFA(CASABLANCA
20200 CASABLANCA(MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459471
 25 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ASSO  de COMMERCE« (:

.INTERNATIONAL »ACI
.r(:(غرض الشركة بإيجاز

(: اال تماعي) املقر  عنوان 
 ASSOUROUR GH2 IMM 18
 APPT 5 OULFA CASABLANCA

.22222 CASABLANCA MAROC
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

  société général الشركة)
بقيمة) حصة  (equipment( :( ( 800

122)د5هم للحصة).
 assovernici( :( ( 200 الشركة)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
  société général الشركة)
 hay oulja عنوانه)ا)) (equipment

.12242 tunis tunisie
عنوانه)ا)) (assovernici الشركة)
 zone industrielle el fahs 12242

.tunis tunisie
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) (ali megbli السيد)

tunis 12242 tunis tunisie
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)-.
332I

CORPORATE AUDIT GROUP

AGS COMMODITIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شا5ع عبد املومن، الطابق 
الخامس، 5قم 22 ، 22222، 

casablanca maroc
AGS COMMODITIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : زنقة 
سمية اقامة شهرزاد 3، الطابق 
الخامس 5قم 22 - 22222 الدا5 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.349223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تقر5 حل) 12)د نبر) املؤ5خ في)
شركة ذات) (AGS COMMODITIES
5أسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د5هم  (322.222

اإل تماعي زنقة سمية اقامة شهرزاد)
3،)الطابق الخامس 5قم)22)-)22222 

الدا5 البيضاء)املغرب نتيجة ل..
و عين:

 Romain,( Jacques, السيد)ة))
 Alexandre,(Leon,(Daniel(((SOLAL
 Rue du Docteur (،26 و عنوانه)ا))
 Blanche,( 75016( ( 20000( Paris

France)كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زنقة) وفي  (2219 د نبر) (12 بتا5يخ)
الطابق) (،3 شهرزاد) اقامة  سمية 
الدا5) (22222 (- (22 5قم) الخامس 

البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733637.
331I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

RIAD BAB EL FALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
RIAD BAB EL FALE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 82 مكر5 
د5ب املجاط باب ايالن املدينة  - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

121963
في) مؤ5خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BAB EL FALE

دا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الضيافة.

عنوان املقر اال تماعي):)82)مكر5)
(- ( املدينة) ايالن  باب  املجاط  د5ب 

42222)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: السيدة سلخ سا5ة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
بسكال) دمبركو5يكو5ت  السيدة 
 122 بقيمة) حصة  (522 ( (: اد5يان)

د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
)ا)) السيدة سلخ سا5ة عنوانه)ا))

42222)مراكش املغرب.
بسكال) دمبركو5يكو5ت  السيد 
42222)مراكش) اد5يان عنوانه)ا)))ا))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
)ا)) السيدة سلخ سا5ة عنوانه)ا))

42222)مراكش املغرب
بسكال) دمبركو5يكو5ت  السيد 
42222)مراكش) اد5يان عنوانه)ا)))ا))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)111518.

332I

CHAMI CONSEILS

SAAD SAHARA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

SAAD SAHARA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الوحدة بلوك د 5قم 528  - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31147
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAAD (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SAHARA
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
ما) كل  الحفالت،) تنظيم  العامة،)
يتعلق بنشاط التنظيف،)تجا5ة عامة)
استراد وتصدير،)تقديم الخدمات....

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 72222 (- ( (528 الوحدة بلوك د 5قم)

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: احويدة) غيثة  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) احويدة  غيثة  السيدة 
  22 شقة) (126 ماي عما5ة) (23 شا5ع)

72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احويدة  غيثة  السيدة 
  22 شقة) (126 ماي عما5ة) (23 شا5ع)

72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
22)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)561.

333I
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سيكما  يستيون

YOUR LOCATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

سيكما  يستيون
شا5ع محمد الخامس ممر تمكروت 
5قم 1 و5زازات، 45222، و5زازات 

املغزب
YOUR LOCATION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 463 
مكر5 حي املسيرة  - 45222 و5زازات 

املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.8715/1293

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 ما25) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))محمد املعطاوي)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.222
1.222)حصة لفائدة))السيد))ة))نادية))

اوكال بتا5يخ)25)ما25)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بو5زازات))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)147.
334I

GATT FIDUCIAIRE

EL MERNISSI HAMID
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GATT FIDUCIAIRE
ابن خلدون عما5ة 5قم 86 شقة 

5قم 1 املدينة الجديدة ، 52222، 
مكنا2 املغرب

EL MERNISSI HAMID  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : مستودع 

عما5ة دال املنصو5 6 دال 3 - 
52222 مكنا2 املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.25691

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2222 يناير) (15 املؤ5خ في)
شركة) ( (EL MERNISSI HAMID
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
الوحيد مبلغ 5أسمالها)22.222)د5هم)
مستودع) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
عما5ة دال املنصو5)6)دال)3)-)52222 
 Une criseنتيجة ل املغرب  مكنا2 

.dans le secteur
و عين:

و) حميد  ( ( املرني�سى) السيد)ة))
الشقة) الغيت  ام  افامة  عنوانه)ا))
الجديدة) املدينة  شفشاون  شا5ع  (3
)ة)) 52222)مكنا2 املغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي مستودع) (2222 يناير) (15 بتا5يخ)
عما5ة دال املنصو5)6)دال)3)-)52222 

مكنا2 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)214.
335I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

STOP 33
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا5ي)

)األشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا5ي

STOP 33
بمقت�سى))الجمع العام االستثنائي)
مقرها) الكائن  (STOP 33 لشركة)
الشعرة) علي  شا5ع  (: ب) اال تماعي 
  93222 (- ( تجزئة عين ملول) (42 5قم)
فبراير) (27 املغرب املؤ5خ في) ( ( تطوان)

2222)تقر5 مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (
مكنا2) شا5ع  (: ب) الكائن  التجا5ي 
تطوان)) (93222 (- ( بنونة) قيصرية 
شركة) طرف  من  املوقع  (، املغرب)
لألصل) مالكة  بصفتها  (: (STOP 33

التجا5ي و شركة)-)نعيم القاد5ي)-)
بصفتها) ( الدحماني،) أنوا5  السيد 

مسيرة حرة.

336I

fiduciaire(capital(orient

MIMOUNI FER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE

 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

MIMOUNI FER شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : طريق 

تازة حي ال�سي لخضر زنقة ب 52 5قم 

27 - 62222 و دة املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.25251

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5) (2222 فبراير) (18 في) املؤ5خ 

ذات) شركة  (MIMOUNI FER حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 10.000,00 5أسمالها) مبلغ  الوحيد 

د5هم وعنوان مقرها اإل تماعي طريق)

تازة حي ال�سي لخضر زنقة ب)52)5قم)

نتيجة) املغرب  و دة  (62222 (- (27

لعدم تحقق هدف الشركة.

و عين:

و) قرو�سي  ( ( الحسين) ( السيد)ة))

لخضرتجزئة) ال�سي  حي  ( عنوانه)ا))

و دة) (18 5قم) ك  الزنقة  5غيون  ا 

)ة)) كمصفي) املغرب  و دة  (62222

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتا5يخ)18)فبراير)2222)وفي طريق تازة)

حي ال�سي لخضر زنقة ب)52)5قم)27)-)

62222)و دة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)924.

337I

OJK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

OJK
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

 26ALLEE وعنوان مقرها اإل تماعي
 DES(MURIERS(ANFA  - .

.. CASABLANCA
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.438523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)26)يناير)2222)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  اال تماعي  املقر 
 26ALLEE DES MURIERS« من)
 ».  ANFA( ( -( .( CASABLANCA
 RÉSIDENCE ARREGHINI« إلى)
 128,( RUE( IBNOU( MAJAT
 APPARTEMENT( N°( 2( RDC,

.».  MAÂRIF((-(.(CASABLANCA
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732966.
338I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

VIVO FOOD فيفو فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شا5ع املغرب العربي 5قم 2 الطابق 
األول تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب
فيفو فود VIVO FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

الشاطئ 5قم 242 مرتيل  - 93152 
مرتيل املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.25451

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
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تفويت السيد))ة))عادل))أمسا2)
 25 أصل) من  ا تماعية  حصة  (25
يوسف) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الهاشمي بتا5يخ)32)د نبر)2219.
تفويت السيد))ة))محمد أمسا2)
 25 أصل) من  ا تماعية  حصة  (25
يوسف) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الهاشمي بتا5يخ)23)يناير)2222.
تفويت السيد))ة))نزيهة أكريش)25 
حصة ا تماعية من أصل)25)حصة)
أمسا2) ( حمزة) )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتا5يخ)32)د نبر)2219.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (22 بتا5يخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت 5قم)2334.
339I

PREMIUM FINANCE

ALCONI MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ALCONI MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مراكش, 
باب  ايالن د5ب مجاط 5قم 142 - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

58339
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2213 يوليوز) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALCONI MAROC
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتسيير الرياض.
مراكش,) (: عنوان املقر اال تماعي)
(- (142 ايالن د5ب مجاط 5قم) ( باب)

42222)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

1.222.222)د5هم،)مقسم كالتالي:
 5.222 ( (: خالد) لحرش  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
ا.)  2 منا منت  الكوني  الشركة 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (5.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) خالد  لحرش  السيد 
محاميد بلوك)32)5قم)1517 42222 

مراكش املغرب.
ا.)  2 منا منت  الكوني  الشركة 
كران) (73963 عنوانه)ا))شا5ع بيد5و)
مونطان) كران  (73963 مونطان)

سويسرا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) خالد  لحرش  السيد 
محاميد بلوك)32)5قم)1517 42222 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2213)تحت 5قم)58339.
342I

N2M(CONSEIL-SARL

L'AFTER CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
L›AFTER CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت0 5قم 
21 الطابق الرابع حي املطا5 الناظو5  

- 62222 الناظو5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

19769
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L’AFTER CONSULTING
تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املناسبات).
مكت0) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
املطا5) حي  الرابع  الطابق  (21 5قم)

الناظو5))-)62222)الناظو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( بشرى) هادي  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
522)حصة) ( (: السيدة هادي بهية)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( بشرى) هادي  السيدة 
حي  عدا5 ازغنغان الناظو5))62222 

الناظو5 املغرب.
السيدة هادي بهية))عنوانه)ا))حي)
 62222 ( الناظو5) ازغنغان   عدا5 

الناظو5 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بشرى  هادي  السيدة 
حي  عدا5 ازغنغان الناظو5))62222 

الناظو5))املغرب
السيدة هادي بهية))عنوانه)ا))حي))
 62222 ( الناظو5) ازغنغان   عدا5 

الناظو5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)24)ما25)

2222)تحت 5قم)323.
341I

FO CONSULTUNG SARL AU

GATC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

GATC شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 21 ساحة 
ابو بكر الصديق عما5ة 5قم 28 
اكدال - 1222  الرباط  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124542
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.GATC(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء

عنوان املقر اال تماعي):)21)ساحة)
ابو بكر الصديق عما5ة 5قم)28)اكدال)

-)1222))الرباط))املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
امعالوي)) الزهراء) فاطمة  السيدة 
:))1.222)حصة بقيمة)100,00)د5هم)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
امعالوي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
عما5ة) (1 الوفاق) تجزئة  عنوانه)ا))
تما5ة) (24 اقامة نسرين شقة) (1326

12222)تما5ة))املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

امعالوي) الزهراء) فاطمة  السيد 
عما5ة) (1 الوفاق) تجزئة  عنوانه)ا))
تما5ة) (24 اقامة نسرين شقة) (1326

12222)تما5ة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (24 بتا5يخ) ( بالرباط) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1269.
342I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

YAM JOZARCIF SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er(Etage(n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
YAM JOZARCIF SARL AU  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

5ياض أهال 2 زنقة املودة، 5قم 86 - 
92222 طنجة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.93265
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تم تعيين) 29)د نبر) املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

املنصو5ي معاد))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (21 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1524 .
343I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

YAM JOZARCIF S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er(Etage(n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
YAM JOZARCIF S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

5ياض أهال 2 زنقة املودة، 5قم 86 - 
92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.93265
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2219 د نبر) (29 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))ياسين بلقا�سي)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (334
1.222)حصة لفائدة))السيد))ة))معاد))

املنصو5ي بتا5يخ)29)د نبر)2219.
محمد) )ة)) السيد) تفويت 
العيساو2)333)حصة ا تماعية من)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 أصل)
)ة))معاد املنصو5ي بتا5يخ)29)د نبر)

.2219
القاد5) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (333 الغرا2)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 أصل)
)ة))معاد املنصو5ي بتا5يخ)29)د نبر)

.2219
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (21 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1524 .
344I

AMARGA TRAV

AMARGA TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMARGA TRAV
 IMM 2 APPT(N°1 LOT(ANASSI
 GROUPE(F ، 50000، MEKNE

MAROC
AMARGA TRAV شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي العما5ة 2  
شقة 5قم 1  تجزئة ان�سي مجموعة 

فاء  - 52222 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
49529

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMARGA TRAV
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
العما5ة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
2))شقة 5قم)1))تجزئة ان�سي مجموعة)

فاء))-)52222)مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 GUARENO MEDINA السيدة)
 122 حصة بقيمة) (LUISA( :( ( 1.000

د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 GUARENO MEDINA السيدة)
 52222 اسبانيا) عنوانه)ا)) (LUISA

اسبانيا اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 GUARENO MEDINA السيدة)
 52222 اسبانيا) عنوانه)ا)) (LUISA

اسبانيا اسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1234.
345I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة تافياللت ملحقة)

و5زازات

 STE HAMDOUCH
IRRIGATION  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة 
تافياللت ملحقة و5زازات

شا5ع موالي 5شيد عما5ة داد2 
الطابق االول و5زازات، 45222، 

و5زازات املغرب
  STE HAMDOUCH IRRIGATION

SARL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 انكام 
فزواطة - 47922 زاكو5ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

3135
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
  HAMDOUCH IRRIGATION

. SARL
البناء) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة)
*)تركي0 قنوات الري بالتنقيط

*)ز5ع وصيانة الحدائق الطرق الى)
اخره.

عنوان املقر اال تماعي):)دوا5 انكام)
فزواطة)-)47922)زاكو5ة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد ابراهيم وحمدوش)):))522 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 522 ( (: والكيرح) الزهرة  السيدة 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

وحمدوش)) ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا))دوا5 انكام فزواطة)47922 

زاكو5ة املغرب.
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السيدة الزهرة والكيرح عنوانه)ا))
زاكو5ة) (47922 ( دوا5 انكام تمكروت)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الزهرة والكيرح عنوانه)ا))
زاكو5ة) (47922 تمكروت) انكام  دوا5 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتا5يخ) ( االبتدائية بزاكو5ة)

2222)تحت 5قم)-.
346I

fimacoc

STE BOULANGERIE ALOHA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fimacoc
 rue(ahmed(chbihi(ave(des(far 9

fes ، 30000، fes(maroc
 STE BOULANGERIE ALOHA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع عبد 
الكريم الخطابي اقامة بن مو�سى 
الكواش الطابق التاني فا2  - 

32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62221
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOULANGERIE ALOHA
غرض الشركة بإيجاز):)مخبزة.

شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
بن) اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 

مو�سى الكواش الطابق التاني فا2))-)
32222)فا2 املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: منصو5) ما د  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) منصو5  ما د  السيد 
فا2)) اطلس  الحسيمة  شا5ع  (134

32222)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) منصو5  ما د  السيد 
فا2)) اطلس  الحسيمة  شا5ع  (134

32222)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (22 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)868/2222.
347I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

TOP COMMERCE BNL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
TOP COMMERCE BNL شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
و5دة زنقة 42 5قم 23 سيدي 

مومن الدا5 البيضاء - 22422 الدا5 
البيضاء املغرب .

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.422257
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
2222)تقر5 حل) 25)فبراير) املؤ5خ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 TOP COMMERCE(الشريك الوحيد

BNL))مبلغ 5أسمالها)122.222)د5هم)
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة و5دة)
23)سيدي مومن الدا5) 42)5قم) زنقة)
البيضاء) الدا5  (22422 (- البيضاء)
تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة  ( املغرب)

الهدف).
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
23)سيدي مومن) 42)5قم) و5دة زنقة)
الدا5 البيضاء)-)22422)الدا5 البيضاء)

املغرب).)
و عين:

السيد)ة))كمال)))بنعلي))و عنوانه)ا))
23)سيدي) 42)5قم) تجزئة و5دة زنقة)
مومن))22422)الدا5 البيضاء)املغرب))

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733626.
348I

سيكما  يستيون

GADAFOUS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
سيكما  يستيون

شا5ع محمد الخامس ممر تمكروت 
5قم 1 و5زازات، 45222، و5زازات 

املغزب
GADAFOUS SARL   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 

تزنتوت امرزكان  - و5زازات 45222 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
12793/272

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  GADAFOUS SARL
غرض الشركة بإيجاز):)

املكات0)) مستلزمات  1--بيع 
بالتقسيط

املد5سية) املستلزمات  2--بيع 
بالتقسيط

الحاسوب) معدات  بيع  (--3
بالتقسيط

4--االتصاالت السمعية البصرية)
وتغطة األحداث)-

5--)تنظيم التد5ي0 للجمعيات
-)-6)التجا5ة).

دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 45222 و5زازات) (- ( تزنتوت امرزكان)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد مشكو5 عبد الوهاب):))522 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: السيد محمد ايت القايد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الوهاب) عبد  مشكو5  السيد 
امرزكان)) تزنتوت  دوا5  عنوانه)ا))

45222)و5زازات املغرب.
محمد) القايد  ايت  السيد 
امرزكان)) تزنتوت  دوا5  عنوانه)ا))

45222)و5زازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الوهاب) عبد  مشكو5  السيد 
امرزكان) تزنتوت  دوا5  عنوانه)ا))

45222)و5زازات املغرب
محمد) القايد  ايت  السيد 
امرزكان) تزنتوت  دوا5  عنوانه)ا))

45222)و5زازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتا5يخ) ( بو5زازات) االبتدائية 

5قم)-.
349I
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zagmou sahara sarl au

 ZAGMOU SAHARA
sarl au 

شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZAGMOU  SAHARA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها اإل تماعي مشروع)
الشطر) (i953 5قم) الوحدة  مدينة 

الثاني)-)72222)العيون املغرب)
مسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 
5قم) الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
التقييد في السجل التجا5ي):)31141 
 22 في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) من 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
(: الشركة) شكل  التالية:) باملميزات 
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
الشركة) تسمية  الوحيد.) الشريك 
بمختصر) اإلقتضاء) عند  متبوعة 

ZAGMOU  SAHARA(:(تسميتها
النقل) بإيجاز:) الشركة  غرض 
األشغال) (، املواد) وتجا5ة  ( التوزيع) و 
التجا5ة،) العامة،) والخدمات 

االستيراد والتصدير).)
مشروع) اإل تماعي  املقر  عنوان 
الشطر) (i953 5قم) الوحدة  مدينة 

الثاني)-)72222)العيون املغرب
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة)
الشركة:.122.222  5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:)
 1222 (: زكموا) الحسين  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
(: السيد) (: وصفات ومواطن الشركاء)
 181 5قم) عنوانه)ا)) ( الحسين زكموا)
 72222 (- ( الوحدة) تجزئة  د  بلوك 

العيون املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)
السيد) الشركة:) مسيري  ومواطن 
 181 5قم) عنوانه)ا)) ( الحسين زكموا)
 72222 (- ( الوحدة) تجزئة  د  بلوك 

العيون املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
من) (23 بتا5يخ) بالعيون  االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)2222/565.
352I

FACE FIDUCIAIRE

 BUREAU INTERNATIONAL 
 D ETUDES DE

 CONSULTATIONS ET DE
FORMATION BIECF

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
229 شا5ع مصطفى املعني الطابق 

الثالث 5قم 6 ، 22132، الدا5 
البيضاء املغرب

 BUREAU INTERNATIONAL D 
 ETUDES DE CONSULTATIONS
   ET DE FORMATION BIECF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 221 

شا5ع مصطفي املعاني ط 2 ش 9  - 
22132 الدا5البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458535
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BUREAU INTERNATIONAL D
 ETUDES DE CONSULTATIONS

.  ET DE FORMATION BIECF
ماسك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
،التحريات) للد5اسات) مكت0 

واألبحات)،مهند2 استشا5ي.

 221 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- ( (9 2)ش) شا5ع مصطفي املعاني ط)

22132)الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد التيجاني بن محمود ناجح):))
122)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-.

وصفات ومواطن الشركاء):
محمود) بن  التيجاني  السيد 
 1292 ناجح عنوانه)ا))قرطاج تونس)

قرطاج تونس.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
محمود) بن  التيجاني  السيد 
 1292 ناجح عنوانه)ا))قرطاج تونس)

قرطاج تونس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)-.
351I

LEADER FINANCE

HYPERT CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT  N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

  HYPERT CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 39 شا5ع 

اللة الياقوت الطابق الخامس 
الشقة D  - 20000 الدا5البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

4588542
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HYPERT CONSTRUCTION
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء.
39)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
اللة الياقوت الطابق الخامس الشقة)

D((-(20000)الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: البصري) السيد حمزة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) البصري  حمزة  السيد 
5قم) لقصو5  تجزئة  أمرشيش  (CM

118 42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) البصري  حمزة  السيد 
5قم) لقصو5  تجزئة  أمرشيش  (CM

118 42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732889.
352I

hk audit

 WALIDTEX
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

hk audit
 BD(lalla(yakout(n°149 4eme

 etg(n°111 ، 20000، casablanca
maroc
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 WALIDTEX INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 5قم 
122 الحي الصناعي موالي 5شيد بن 
مسيك سيدي عثمان الدا5البيضاء - 

22222  الدا5البيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.147999

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يناير) (27 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
شراني) نعيمة  )ة)) السيد) تفويت 
حصة ا تماعية من أصل) (12.222
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (12.222
يناير) (27 بتا5يخ) الدقوني  ( عادل)

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733862.
353I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE NL TRANSACT
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100،  رسيف 

املغرب
 SOCIETE NL TRANSACT S.A.R.L
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حرشة 
كامبير  رسيف  رسيف 35122 

 رسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

encours
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE NL TRANSACT S.A.R.L

.AU
-استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
واملعدات) واألثاث  والتصدير 
الصناعية املتنوعة لألثاث واملعدات)

املكتبية الحاسوبية والحرف.
-وسيط النقل الدولي للبضائع

حرشة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 35122 كامبير  رسيف  رسيف)

 رسيف املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: صبير) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) صبير  محمد  السيد 
 35122 كامبير  رسيف) حرشة 

 رسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صبير  محمد  السيد 
 35122 كامبير  رسيف) حرشة 

 رسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)763/2222.
354I

FIDU.PRO CONSULTING

CANDIS CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شا5ع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 5قم 29  الدا5 البيضاء ، 

2، الدا5 البيضاء املغرب

CANDIS CONSULTING شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ملتقى 

شا5ع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
11 الرقم 29 الدا5البيضاء - 2222 

الدا5البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459635
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CANDIS CONSULTING
مهند2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشا5ي.
ملتقى) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شا5ع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق)
 2222 (- الدا5البيضاء) (29 الرقم) (11

الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد عالء)ايت الطي0):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
(: الطي0) ايت  عالء) السيد 

122222)بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عالء)ايت الطي0 عنوانه)ا))
19)زنقة الشوني د5ج ب طابق)1)شقة)
 2222 اقامة بيفيرلي الدا5البيضاء) (5

الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالء)ايت الطي0 عنوانه)ا))
19)زنقة الشوني د5ج ب طابق)1)شقة)

 2222 اقامة بيفيرلي الدا5البيضاء) (5
الدا5البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
355I

BCNG

IB IMPORT SARL A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

IB IMPORT SARL A.U شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 265، 
شا5ع الز5قطوني الطابق 9 5قم 
92 الدا5 البيضاء - 22252 الدا5 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459569
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPORT SARL A.U
التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

واإلستيراد.
(،265 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 92 5قم) (9 شا5ع الز5قطوني الطابق)
الدا5 البيضاء)-)22252)الدا5 البيضاء)

املغرب.
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أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 
100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:

((: بنمو�سى) عماد  السيد 
 122 بقيمة) حصة  (100.000,00

د5هم للحصة).
 1.222 (: بنمو�سى) عماد  السيد 

بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا))) بنمو�سى  عماد  السيد 
ميا ما5 زنقة)7)5قم)6)كالفو5نيا الدا5)
البيضاء) الدا5  (22252 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) بنمو�سى  عماد  السيد 
ميا ما5 زنقة)7)5قم)6)كالفو5نيا الدا5)
البيضاء) الدا5  (22252 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733574.
356I

ben essaid aljanoub sarl au

 BEN ESSAID ALJANOUB 
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BEN ESSAID ALJANOUB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات)

الشريك الوحيد)
5قم) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
الحي) 1522) نوب  تجزئة) (754

الحجري)-)72222)العيون املغرب)
مسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 
5قم) الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
التقييد في السجل التجا5ي):)32959 
 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) من 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ESSAID ALJANOUB
و) النقل  بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال) (، املواد) وتجا5ة  ( التوزيع)
التجا5ة،) العامة،) والخدمات 

االستيراد والتصدير).)
عنوان املقر اال تماعي):)5قم)754 
(- 1522) نوب الحي الحجري) تجزئة)

72222)العيون املغرب)
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة)
الشركة:.122.222  5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:)السيد ابراهيم)
ابن السيد)):)1222)حصة بقيمة)122 

د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
(: السيد) (: وصفات ومواطن الشركاء)
زنقة) عنوانه)ا)) ( ابراهيم ابن السيد)
العيون) ( الخنساء) حي  (43 5قم) (11

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)
السيد) الشركة:) مسيري  ومواطن 
زنقة) عنوانه)ا)) ( ابراهيم ابن السيد)
العيون) ( الخنساء) حي  (43 5قم) (11

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
من) (18 بتا5يخ) بالعيون  االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)2222/429.
357I

COMPTAFFAIRES

FEDALA PEPINIERE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

FEDALA PEPINIERE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
الراحة العما5ة أش الرقم 11 

الطابق السفلي بني يخلف - 28815 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
25321

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FEDALA PEPINIERE
تا ر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لنباتات واالشجا5 بالتقسيط).
اقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 11 الرقم) أش  العما5ة  الراحة 
 28815 (- الطابق السفلي بني يخلف)

املحمدية املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة ملدبر نوال):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) نوال  ملدبر  السيدة 
شا5ع) (3 5قم) شقة  (2 دبي) اقامة 
 28815 الجيش امللكي ف ن مكنا2)

املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) نوال  ملدبر  السيدة 
شا5ع) (3 5قم) شقة  (2 دبي) اقامة 
 28815 الجيش امللكي ف ن مكنا2)

املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 
ما25)2222)تحت 5قم)413.

358I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 SOCIETE POUR LES
 NEGOCES ET SERVICES

INTERMEDIAIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، فا2 املغرب
 SOCIETE POUR LES NEGOCES
 ET SERVICES INTERMEDIAIRES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 8 قيسا5ية 

مرني�سي 7 شا5ع لال مريم فا2 - 
32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
62897

 28 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 أكتوبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE POUR LES NEGOCES
.ET SERVICES INTERMEDIAIRES

وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للحصول على القروض و املعامالت)

البنكية.
 8 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
مريم) لال  شا5ع  (7 مرني�سي) قيسا5ية 

فا2)-)32222)فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة ليلة اكعبون):))752)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
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 252 ( (: البليلي) قضيل  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اكعبون  ليلة  السيدة 
زنقة عبد الرحمان بن زيدان حي) (6

طا5ق))32222)فا2 املغرب.
عنوانه)ا)) البليلي  قضيل  السيد 
زنقة عبد الرحمان بن زيدان حي) (6

طا5ق))32222)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اكعبون  ليلة  السيد 
زنقة عبد الرحمان بن زيدان حي) (6

طا5ق))32222)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (24 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)3493.
359I

Société(polyvalente(service(et(négoce

 SOCIÉTÉ POLYVALENTE
SERVICE ET NÉGOCE  SPSN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société(polyvalente(service(et
négoce

 Résidence Nabila immeuble
 n9 rue(ghassane(kanafani

 appartement(n8 Fes، 30060،
Fes Maroc

 Société(polyvalente(service(et
négoce  SPSN  شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 

 Résidence(Nabila , immeuble°9
 appartement(n°8, Rue(Ghassane
Kanafani(Fes 30060 Fes(Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
62277

 25 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ما25)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 Société( polyvalente( service( et

. négoce  SPSN
 Centre (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.d’appel
(: اال تماعي) املقر  عنوان 
 Résidence(Nabila( ,( immeuble°9
 appartement(n°8,(Rue(Ghassane

.Kanafani Fes 32262 Fes Maroc
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 Yassine El Hard السيد)
 Avenue( Ibn( el( khatib عنوانه)ا))

.appt 2 Fes 32262 Fes  Maroc
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Yassine El Hard السيد)
 Avenue( Ibn( el( khatib عنوانه)ا))

appt 2 Fes 32262 Fes  Maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)927.
362I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BARI & SOCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد 
2629 ، 42222، مراكش املغرب
BARI & SOCH  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شا5ع 
مو5يتانيا صندوق البريد 2629 - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
123431

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BARI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. &(SOCH
صناعة) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

النسيج والغزل والحياكة)؛
أصناف) وتحويل  ميع  تصنيع 
واألطفال) والنساء) للر ال  املالبس 
من املواد النسيجية واللوازم املنتجة)

محليا أو املستو5دة)؛
وبيع) وشراء) وتصدير  استيراد  (
وتسويق وتوزيع  ميع أنواع األقمشة)
واملنسو ات) الجاهزة  واملالبس  ( (،

الجاهزة)؛.
57)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
(- (2629 البريد) صندوق  مو5يتانيا 

42222)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 52.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
 322 ( (: بنشليخة) منال  السيدة 

حصة بقيمة)52)د5هم للحصة).
السيدة مريم الصبر)):))222)حصة)

بقيمة)52)د5هم للحصة).
 322 ( (: ( السيد منصف كسو2)

حصة بقيمة)52)د5هم للحصة).
 222 ( (: ( تريفحات) السيد مهدي 

حصة بقيمة)52)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة منال بنشليخة))عنوانه)ا))
 42222   558 5قم)  2 (3 املسيرة)

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) ( الصبر) مريم  السيدة 
تجزئة لال حية 5قم)97)تا5كة))42222 

مراكش املغرب.

السيد منصف كسو2))عنوانه)ا))
 454 5قم) فيال  اسو5  أ5كان  كولف 

تسلطانت))42222)مراكش املغرب.
السيد مهدي تريفحات))عنوانه)ا))
 42222   28 5قم) الها5و�سي  تجزئة 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منصف كسو2))عنوانه)ا))
 454 5قم) فيال  اسو5  أ5كان  كولف 

تسلطانت))42222)مراكش املغرب
السيد مهدي تريفحات))عنوانه)ا))
 42222   28 5قم) الها5و�سي  تجزئة 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112931.
361I

موثق

RANIA KM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق
122 شا5ع موالي اد5يس االول 
افامة دا5 موالي اد5يس الطابق 

الثاني 5قم 6 الدا5البيضاء ، 22522، 
الدا5البيضاء املغرب

RANIA KM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 33 شا5ع 
حسن الصغير  الطابق الثاني مكت0 
ب 2-5 22222 الدا5البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
459219

في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RANIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.KM
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا5ي.
33)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
حسن الصغير))الطابق الثاني مكت0)
ب)5-2 22222)الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
التجاني) بولعيش  محمد  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
(: السيد محمد بولعيش التجاني) (

1222)بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
التجاني) بولعيش  محمد  السيد 
 7 5قم) اال5وكواي  زنقة  عنوانه)ا))

92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
التجاني) بولعيش  محمد  السيد 
 7 5قم) اال5وكواي  زنقة  عنوانه)ا))

92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733265.
362I

PREMIUM FINANCE

ABAYNO GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ABAYNO GAZ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 
ازالغن  ماعة امغرا2 امزميز  - 

42252 الحوز املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123451
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABAYNO GAZ
غرض الشركة بإيجاز):)تا ر الغاز)

املضغوط.
نقل البضائع لحساب الغير.

دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- ( امزميز) امغرا2  ازالغن  ماعة 

42252)الحوز املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
((: ( السيد العيا�سي عبد الرحمان)
165)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
 167 ( (: ابراهيم) العيا�سي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 167 ( (: حسن) العيا�سي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 167 ( (: املختا5) العيا�سي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 167 ( (: لحسن) العيا�سي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد العيا�سي))اسماعيل):))167 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحمان)) عبد  العيا�سي  السيد 
امزوضة)) ( ايت يو2) دوا5  عنوانه)ا))

41222)شيشاوة املغرب.
السيد العيا�سي ابراهيم عنوانه)ا))
 41222 ( امزوضة) ( يو2) ايت  دوا5 

شيشاوة املغرب.
السيد العيا�سي حسن عنوانه)ا))
 41222 ( امزوضة) ( يو2) ايت  دوا5 

شيشاوة املغرب.
السيد العيا�سي املختا5 عنوانه)ا))
 41222 ( امزوضة) ( يو2) ايت  دوا5 

شيشاوة املغرب.
السيد العيا�سي لحسن عنوانه)ا))
 41222 ( امزوضة) ( يو2) ايت  دوا5 

شيشاوة املغرب.
اسماعيل) ( العيا�سي) السيد 
امزوضة)) ( ايت يو2) دوا5  عنوانه)ا))

41222)شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الرحمان)) عبد  العيا�سي  السيد 
امزوضة)) ( ايت يو2) دوا5  عنوانه)ا))

41222)شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112957.
363I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

PELMO-TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

PELMO-TRADE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 38 قطعة 
صوفيا شقة 5قم 12 ا الطابق 4 عين 

عمير - 32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62327
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PELMO-TRADE

تثبيت) (- (: بإيجاز) غرض الشركة 

واستخدام الطاقة املتجددة

والعازالت) (، األعمال الكهربائية) (-

الطاقة املتجددة)،)واالعمال املتنوعة.

د5اسة) من  التحقق  اختبا5ات  (-

املحطات الكهربائية.

عنوان املقر اال تماعي):)38)قطعة)

صوفيا شقة 5قم)12)ا الطابق)4)عين)

عمير)-)32222)فا2 املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: موش) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 522 ( (: الكرني�سي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى موش عنوانه)ا))

موالي) شا5ع  الجيراوي  زنقة  (35

اد5يس))54352)ميدلت املغرب.

السيد محمد الكرني�سي عنوانه)ا))

شا5ع وهران زنقة دكا5 5قم)22)الزهو5)

1 32222)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى موش عنوانه)ا))

موالي) شا5ع  الجيراوي  زنقة  (35

اد5يس))54352)ميدلت املغرب

السيد محمد الكرني�سي عنوانه)ا))

شا5ع وهران زنقة دكا5 5قم)22)الزهو5)

1 32222)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (12 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)963/2222.

364I
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FIDU.PRO CONSULTING

ARWA INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شا5ع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 5قم 29  الدا5 البيضاء ، 

2، الدا5 البيضاء املغرب
ARWA INVEST شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ملتقى 
شا5ع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
11 الرقم 29 الدا5البيضاء - 2222 

الدا5البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459633
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARWA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST
تا ر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

،أعمال متنوعة أوالبناء.
ملتقى) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شا5ع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق)
 2222 (- الدا5البيضاء) (29 الرقم) (11

الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( مسكي) عادل  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 122222 (: ( السيد عادل مسكي)

بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( مسكي) عادل  السيد 
فرح) حي  الشاوية  تجزئة  (33 الرقم)

سطات)2222)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( مسكي) عادل  السيد 
فرح) حي  الشاوية  تجزئة  (33 الرقم)

سطات)2222)سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
365I

FIDU.PRO CONSULTING

 P&F SERVICES PROCESS
AND FINANCIAL SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شا5ع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 5قم 29  الدا5 البيضاء ، 

2، الدا5 البيضاء املغرب
 P&F(SERVICES(PROCESS(AND
FINANCIAL SERVICES شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ملتقى 
شا5ع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
11 الرقم 29 الدا5البيضاء - 2222 

الدا5البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459637
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 P&F (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SERVICES PROCESS AND

.FINANCIAL SERVICES
مهند2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشا5ي.
ملتقى) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شا5ع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق)
 2222 (- الدا5البيضاء) (29 الرقم) (11

الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة فدوى بلعد5اوي):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
(: بلعد5اوي) فدوى  السيدة 

122222)بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة فدوى بلعد5اوي عنوانه)ا))
139)شا5ع))يعقوب املنصو5 ط)1)ش)
الدا5البيضاء) املعا5يف  (1 د5ج) (15

2222)الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فدوى بلعد5اوي عنوانه)ا))
139)شا5ع))يعقوب املنصو5 ط)1)ش)
الدا5البيضاء) املعا5يف  (1 د5ج) (15

2222)الدا5البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
366I

COMPTABILITE(FISCALITE(&(CONSEIL

CAFE ANTAKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTABILITE(FISCALITE &
CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE
 THERESE(MAG(N°26 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
CAFE ANTAKI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
األنطاكي متجر 5قم 3 طنجة - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124177
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 أكتوبر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ANTAKI
إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وإدا5ة مقهى وقاعة شاي مع أكالت)

خفيفة.
-)بيع وشراء) ميع املواد املتعلقة)
(, الخفيفة) واألكالت  بالحلويات 

املشروبات الساخنة والبا5دة.
عالقة) له  تجا5ي  أصل  تسيير  (-

باملقهى ومأكوالت خفيفة.
املساهمة كيف ما كانت نوعها) (-
في الشركات لها عالقة مباشرة أو غير)

مباشرة بميدان الشركة.)
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
األنطاكي متجر 5قم)3)طنجة)-)92222 

طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 92.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الزباير فهد))عنوانه)ا))شا5ع)
 4 1)شقة) األنطاكي زنقة مالقة طابق)

طنجة.)92222)طنجة املغرب.
 42 السيد الزباير عمر))عنوانه)ا))
7)5قم) شا5ع محمد الخامس الطابق)

25)طنجة))92222)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) ( السيد الزباير يوسف)
 6 زنقة ملكا الطابق السفلي شقة) (2

طنجة)92222)طنجة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( فهد) الزباير  السيد 
 1 طابق) مالقة  زنقة  األنطاكي  شا5ع 
شقة)4)طنجة.)92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1428.
367I

gest consultants

REVINOV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gest consultants
15 زنقة القا�سي إليا2 املعا5يف 

الدا5 البيضاء، 22122، الدا5 
البيضاء املغرب

REVINOV شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 144 زنقة 
محمد اسميحة اقامة  وهرة محمد 
اسميحة طابق 6 5قم 35 - 22122 

الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459235
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REVINOV
:) ميع) بإيجاز) الشركة  غرض 

اعمال الديكو5.
عنوان املقر اال تماعي):)144)زنقة)
محمد اسميحة اقامة  وهرة محمد)
 22122 (- (35 5قم) (6 اسميحة طابق)

الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: البو5ي) فيصل  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) البو5ي  فيصل  السيد 
اقامة 5وض االزها5 ابن حزم عما5ة)
البيضاء) الدا5  (22132  141 أ شقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) البو5ي  فيصل  السيد 
اقامة 5وض االزها5 ابن حزم عما5ة)
البيضاء) الدا5  (22132  141 أ شقة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733255.
368I

gest consultants

NOBLESSE DU MAROC
إعالن متعدد القرا5ات

gest consultants
15 زنقة القا�سي إليا2 املعا5يف 

الدا5 البيضاء، 22122، الدا5 
البيضاء املغرب

NOBLESSE DU MAROC »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: زاوية 
شا5ع ز5قطوني و مسيرة خضراء 
طابق 1 معا5يف - - الدا5 البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (22 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 5قم) قرا5 
مايلي:)الزيادة في الرأسمال اال تماعي)
د5هم) ( ((100.000,00( ( ( من) برفعه 
د5هم و ذلك) ( ((248  900,00( ( ( إلى)

الجا5ي)) الحساب  من  باالقتطاع 
للشركاء.))

قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)))
اإل تماعي) الرأسمال  في  النقص 
بخفضه من)))900,00 248))د5هم إلى)))
د5هم وذلك باملقاصة) ((10.000,00(

مع خسائر الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حصة) (122 بناني:) نا5يمان  السيدة 

ا تماعية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733362.
369I

KAMA SERVICE

AGRI HOUMAYED
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة 5قم 2 إقامة أميرة سيدي بنو5 

، 24352، سيدي بنو5 املغرب
AGRI HOUMAYED شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 اوالد 

ازعيمة بني هالل سيدي بنو5 - 
24352 سيدي بنو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
2669

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HOUMAYED

غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)
و األشغال الفالحية
األشغال العامة.

دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
اوالد ازعيمة بني هالل سيدي بنو5)-)

24352)سيدي بنو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد املجيد حميد):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حميد) املجيد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))دوا5 اوالد ازعيمة بني هالل)
بنو5) سيدي  (24352 بنو5) سيدي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حميد) املجيد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))دوا5 اوالد ازعيمة بني هالل)
بنو5) سيدي  (24352 بنو5) سيدي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بنو5) بسيدي  االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)3492.
372I

KAMA SERVICE

MAJI AIT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة 5قم 2 إقامة أميرة سيدي بنو5 

، 24352، سيدي بنو5 املغرب
MAJI AIT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 

الشدادنة اوالد بوساكن مطران 
أحد العونات سيدي بنو5 - 24352 

سيدي بنو5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

2667
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في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAJI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AIT
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء
أشغال البناء)و األشغال العامة.

دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
مطران) بوساكن  اوالد  الشدادنة 
 24352 (- أحد العونات سيدي بنو5)

سيدي بنو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
: عمي) ايت  املجيد  عبد   السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عمي) ايت  املجيد  عبد  السيد 
ا5ض) تجزئة  (4 5قم) فيال  عنوانه)ا))

الخير))24352)سيدي بنو5 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عمي) ايت  املجيد  عبد  السيد 
ا5ض) تجزئة  (4 5قم) فيال  عنوانه)ا))

الخير))24352)سيدي بنو5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بنو5) بسيدي  االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)3493.
371I

عزالدين مختا5ي

 TROIS FRERE SERVICE
AGRICOL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عزالدين مختا5ي
حي السالم بلوك 43 5قم 34 سيدي 
سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

املغرب
 TROIS FRERE SERVICE

AGRICOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

5حمة دا5 الكدا5ي - 16222 
بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
215

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TROIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FRERE SERVICE AGRICOL
غرض الشركة بإيجاز):)تجا5ة

نقل البضائع
مستغل فالحي.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
5حمة دا5 الكدا5ي)-)16222)بلقصيري)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 422 ( (: السيد اد5يس املسعودي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 622 ( (: بوكداش) خالد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 422 (: املسعودي) اد5يس  السيد 

بقيمة)122)د5هم.
 622 (: بوكداش) خالد  السيد 

بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
املسعودي) اد5يس  السيد 
تجزئة 5حمة دا5 الكدا5ي) عنوانه)ا))

16222)بلقصيري املغرب.
عنوانه)ا)) بوكداش  خالد  السيد 
سيدي) (14222 دوا5 بلحسن بومعيز)

سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوكداش  خالد  السيد 

سيدي) (14222 دوا5 بلحسن بومعيز)
سليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا5يخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

26)ما25)2222)تحت 5قم)115.
372I

عادل الزميتة)-)محاس0-

NAEER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عادل الزميتة - محاس0-
252 حي االدا5سة بلوك 2 تازة ، 

35222، تازة املغرب
NAEER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الحسني مجموعة 2 5قم 47 - 
35222 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
5323

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAEER
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز
 DIVERS OU CONSTRUCTION

 (ENTREPRENEUR DE
 TRAVAUX D ELECTIRICITE ET
 INSTALLATION( DES( PLAQUES

.SOLAIRES
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- (47 5قم)  2 مجموعة  الحسني 

35222)تازة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: غاية) اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: غوادش) هشام  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اسماعيل غاية عنوانه)ا))
حي الرشاد مج)54قم)62 35222)تازة)

املغرب.
عنوانه)ا)) غوادش  السيد هشام 
حي الرشاد مج)53قم)91 35222)تازة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل غاية عنوانه)ا))
حي الرشاد مج)54قم)62 35222)تازة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بتازة) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)192/2222.
373I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

ب.د.ر.م كونستريكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE(MOHAMED(V, ,66
 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
ب.د.5.م كونستريكسيون  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املجمع 

الحسني اقامة عدنان الشقة 5قم 42  
- 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
124695

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ب.د.5.م كونستريكسيون).
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)و املقاولة في البناء).
املجمع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الحسني اقامة عدنان الشقة 5قم)42  

-)92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( السيد بن دشمي احمد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: السيد بن دشمي مروان)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بن دشمي احمد))عنوانه)ا))
تجزئة البساتين شا5ع الليث بن سعد)
طنجة) (92222 ( فال فلو5ي) (17 5قم)

املغرب.
السيد بن دشمي مروان عنوانه)ا))
تجزئة البساتين شا5ع الليث بن سعد)

5قم)17   92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن دشمي مروان عنوانه)ا))
تجزئة البساتين شا5ع الليث بن سعد)
5قم)17))تجزئة البساتين شا5ع الليث)

بن سعد 5قم)17))طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231123.
374I

comptacontrole

COP CLIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptacontrole
2 زاوية شا5ع فا2 و زنقة واد الده0 
اقامة صفاء 1 الطابق االول 5قم 1 ، 

93222، طنجة املغرب
COP CLIM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 2 زاوية 

شا5ع فا2 وشا5ع واد الده0 عما5ة 
الصفاء الطابق االول - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124763
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 COP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLIM
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الترصيص والتكييف والتبريد.
زاوية) (2 (: املقر اال تماعي) عنوان 
شا5ع فا2 وشا5ع واد الده0 عما5ة)
 92222 (- االول) الطابق  الصفاء)

طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: خليد) النولي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 122222 (: خليد) النولي  السيد  (

بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) خليد  النولي  السيد 
5قم) (59 زنقة) الشعبي  البنك  تجزئة 

11  92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) خليد  النولي  السيد 
5قم) (59 زنقة) الشعبي  البنك  تجزئة 

11  92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)2217.
375I

FIDUCIAIRE

MEDI NICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
MEDI NICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 44 شا5ع 
محمد السالوي  - 32222 فا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62323
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MEDI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.NICE
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا5ي.
44)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
فا2) (32222 (- ( السالوي) محمد 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
هشامي) إسماعيل  السيد 
3)تغات) 42)أ تجزئة املنتزه) عنوانه)ا))

32222)فا2 املغرب.
عنوانه)ا)) ( أدمنت) حميد  السيد 
38)زنقة)6)حي واد فا2)32222)فا2)

املغرب.
عنوانه)ا)) سكا5  امحمد  السيد 

 32222 تعاونية مرحبا سبع 5وا�سي)
فا2 املغرب.

عنوانه)ا)) حساك  نبيل  السيد 
تجزئة) 274/ك4) 5قم) (18 زنقة)
الحديقة تغات)32222)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

هشامي) إسماعيل  السيد 
3)تغات) 42)أ تجزئة املنتزه) عنوانه)ا))

32222)فا2 املغرب
عنوانه)ا)) ( أدمنت) حميد  السيد 
38)زنقة)6)حي واد فا2)32222)فا2)

املغرب
عنوانه)ا)) سكا5  امحمد  السيد 
 32222 تعاونية مرحبا سبع 5وا�سي)

فا2 املغرب
عنوانه)ا)) حساك  نبيل  السيد 
تجزئة) 274/ك4) 5قم) (18 زنقة)
الحديقة تغات)32222)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)-.
376I

FIDUCIAIRE

HALA PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
HALA PLAST  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 112 
حي النماء الحي الصناعي بنسودة - 

32222 فا2 املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.46715

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)27)شتنبر)2219)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»تجزئة)112)حي النماء)الحي الصناعي)
إلى) فا2 املغرب«) (32222 (- بنسودة)
»98)تجزئة  نات الزيتون بنسودة))-)

32222)فا2))املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)531/2222.
377I

GRAFCO SARL AU

PROST INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استد5اك خطٍإ

استد5اك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،
50000، MEKNES(MAROC

PROST INVEST SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
السفلي 5قم 326 شا5ع سكة ب.م.ع  

- 52222 مكنا2  املغرب.
بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستد5اك 
الرسمية عدد)5543)بتا5يخ)23)يناير)

.2219
تحويل املقر اإل تماعي) (: بدال من)
زنقة) (15 5قم) من  لشركة  الحالي 
52222)مكنا2) تلمسان إقامة غيتة)
5قم) السفلي  الطابق  إلى  املغرب«) («
 52222 ب.م.ع) سكة  شا5ع  (326

مكنا2)»)املغرب«
اإل تماعي) املقر  تحويل  (: يقرأ)
زنقة) (14 5قم) من  لشركة  الحالي 
 52222 ( م.ج) لينا  إقامة  الجزائر 
مكنا2)»)املغرب«)إلى الطابق السفلي)
 52222 326)شا5ع سكة ب.م.ع) 5قم)

مكنا2)»)املغرب«
الباقي بدون تغيير.

378I

فيكوج دو سو2 ش م م للشريك الوحيد

باب الريح 
ش م م للشريك الوحيد

BABERIH SARL AU - 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيكوج دو سو2 ش م م للشريك 
الوحيد

45، شا5ع العقبة، ، 44222، 
الصويرة املغرب

باب الريح ش م م للشريك الوحيد 
- BABERIH SARL AU  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 موالي 

بوز5قطون  - 44222 الصويرة 
املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4323
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يناير) (29 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))5شيد موساوي)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (522
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
يناير) (29 بتا5يخ) موساوي  محمد 

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالصويرة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)74.
379I

فيكوج دو سو2 ش م م للشريك الوحيد

باب الريح ش م م

BABERIH SARL 
إعالن متعدد القرا5ات

فيكوج دو سو2 ش م م للشريك 
الوحيد

45، شا5ع العقبة، ، 44222، 
الصويرة املغرب

  BABERIH SARL - باب الريح ش م م
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: دوا5 

موالي بوزقطون - 44222 الصويرة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.4323
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 يناير) (29 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مسير آخر للشركة في شخص)

السيد صالح الدين موساوي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند 5قم)11:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مسير آخر للشركة في شخص)

السيد صالح الدين موساوي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)74.
382I

NOUVAFISC

 GOLDEN FOODS AND
GOODS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NOUVAFISC
عما5ة بولهدير شا5ع املقاومة ايت 
ملول انزكان ، 82652، انزكان 

املغرب
  GOLDEN FOODS AND GOODS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 195   ا   
12   مو 1   حي اكادير باي اكادير - 

82222 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

42271
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GOLDEN FOODS AND GOODS
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املطاعم))-)التصدير و االستيراد.
ا))) ( ( (195 (: عنوان املقر اال تماعي)
(- حي اكادير باي اكادير) ( ( (1 مو) ( ( (12

82222)اكادير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( الفاهم) فاطمة  السيدة 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 522 ( (: اموش) الحسين  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فاطمة الفاهم))عنوانه)ا))
اكادير) (82222 اكادير) الهدى  حي 

املغرب.
السيد الحسين اموش عنوانه)ا))
انزكان) (82652 ( انزكان) الدشيرة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الفاهم))عنوانه)ا))
اكادير) (82222 اكادير) الهدى  حي 

املغرب
السيد الحسين اموش عنوانه)ا))
انزكان) (82652 ( انزكان) الدشيرة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتا5يخ) ( باكادير) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)89383.
381I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

TANGER ESPACE PC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

TANGER ESPACE PC  شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

فا2، قيسا5ية املجد، 5قم 37، - 
92222 طنجة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.21577
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
2222)تقر5 حل) 25)فبراير) املؤ5خ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
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 TANGER ESPACE الشريك الوحيد)
د5هم) (122.222 مبلغ 5أسمالها) ( ( (PC
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع فا2،)
 92222 (- (،37 5قم) قيسا5ية املجد،)
طنجة املغرب نتيجة ل):)تراكم العجز)

و ضياع 5أ2 املال.
شا5ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- (،37 5قم) املجد،) قيسا5ية  فا2،)

92222)طنجة املغرب.)
و عين:

و) الجملي  ( زكرياء) السيد)ة))
 1 مرك0 املستقبل أميمة) عنوانه)ا))
1224 92122)طنجة) B1)5قم) عما5ة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 
من السجل) (1996 تحت 5قم) (2222

الترتيبي.
382I

VIVA HOME SARL

VIVA HOME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VIVA HOME SARL
75 شا5ع 11 يناير طابق 1 الشقة 
169 ، 22222، الدا البيضاء املغرب
VIVA HOME  شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 95 م1 

تجزئة الحمد عين السبع  - 22222 
الدا5البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
458521

في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 VIVA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. HOME
غرض الشركة بإيجاز):)-األثاث.

-تزيين أو ترتي0 الشقق.
-استيراد وتصدير..

م1  (95 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 22222 (- ( تجزئة الحمد عين السبع)

الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا اذا لعرج)):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
لعرج)) اذا  هللا  عبد  السيد 
الطابق) حليوة  تجزئة  (18 عنوانه)ا))
2)عين السبع))22222)الدا5 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لعرج)) اذا  هللا  عبد  السيد 
الطابق) حليوة  تجزئة  (18 عنوانه)ا))
2)عين السبع))22222)الدا5 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)-.
383I

H M

FATEL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HALIMA MAALA
 RUE OUED ZIZ HAY EL 13

 HOURUA ، 60300، BERKANE
MAROC

FATEL CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 139 شا5ع 

الشهداء - 63252 احفير املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.3921

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تقر5 حل) 16)د نبر) املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
FATEL CAR))مبلغ 5أسمالها)522.222 
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
63252)احفير) (- 139)شا5ع الشهداء)

املغرب نتيجة ل):)انعدام النشاط.
و حدد مقر التصفية ب)139)شا5ع)

الشهداء)-)63252)احفير املغرب.)
و عين:

السيد)ة))عبد الخالق))خرباش و)
عنوانه)ا))5قم23)زنقة صفرو)63252 

احفير املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نبر) (24 بتا5يخ) ( ببركان) االبتدائية 

2219)تحت 5قم)755.
384I

SARL

KARTNER INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
KARTNER INVEST شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

شهرزاد 3 طابق 5 5قم 22  - 22222 
الدا5 البيضاء املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.422551

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم) (2222 يناير) (22 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

»922.222)د5هم«)أي من)»122.222 
عن) د5هم«) (1.222.222« إلى) د5هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)8191.
385I

baraka money 2222^

بركة موني2)2)
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

baraka(money 2020^
 426B RUE ABDERRAHMANE
 ،BEN(LEMKHANET ، 20000

الدا5 البيضاء املغرب
بركة موني2222 شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 426مكر5 
زنقة عبد الرحمان بن املخنت الدا5 

البيضاء 22222 الدا5 البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
458445

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
بركة) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

موني2222.
غرض الشركة بإيجاز):)إستخالص)
وخدمات) االموال  وتحويل  فواتير 

أخرى.
عنوان املقر اال تماعي):)426مكر5)
زنقة عبد الرحمان بن املخنت الدا5)
البيضاء) الدا5  (22222 البيضاء)

املغرب.
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أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: الشركة بركة موني2222)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 122 (: الشركة بركة موني2222) (
بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد تو5ي عبد العزيز عنوانه)ا))
املخنت) بن  الرحمان  عبد  412زنقة 

22222)الدا5 البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد تو5ي عبد العزيز عنوانه)ا))
املخنت) بن  الرحمان  عبد  412زنقة 

22222)الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)-.
386I

FIDERSER

STE ASKHWOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE
MAROC

STE ASKHWOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 86 
شا5ع االمم املتحدة الطابق االول 
5قم 26  - 14222 سيدي سليمان 

املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2425

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
انا2) دوش  )ة)) السيد) تفويت 
225)حصة ا تماعية من أصل)225 
حصة لفائدة))السيد))ة))محمد هانا)

بتا5يخ)25)فبراير)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتا5يخ)17 

فبراير)2222)تحت 5قم)23/2222.

387I

FIDERSER

STE BOUKRI MENUISERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE
MAROC

 STE BOUKRI MENUISERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : حي 

الوحدة 2 مجموعة 42 5قم 82  - 
14222 سيدي يحيى الغرب املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.1785
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5 حل) (2218 نونبر) (25 املؤ5خ في)
STE BOUKRI MENUISERIE)شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
الوحيد مبلغ 5أسمالها)12.222)د5هم)
وعنوان مقرها اإل تماعي حي الوحدة)
 14222 (- ( (82 5قم) (42 مجموعة) (2
سيدي يحيى الغرب املغرب نتيجة ل)

االحتكا5 واملنافسة.
و عين:

و) سفيان  ( بوكري) السيد)ة))
عنوانه)ا))حي الوحدة)5)مجموعة)15 
5قم)82)باوك د)14222)سيدي يحيى)

الغرب املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا5يخ)25)نونبر)2218)وفي حي الوحدة)
 14222 (- (82 5قم) (42 مجموعة) (2

سيدي يحيى الغرب املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتا5يخ)22 

فبراير)2222)تحت 5قم)28/2219.

388I

fidjuris(sarl

ZITOUNI TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidjuris(sarl
 BD IBNOU SINA 232
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

ZITOUNI TRADING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي - 5قم 59، 

شا5ع ز5كتوني، 5قم 24، الطابق 
8، إقامة الزهو5. - 22332 الدا5 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459241
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZITOUNI TRADING
((: بإيجاز) الشركة  غرض 
اإلستشا5ات بشأن اإلبداع والتصميم)

في مجال املالبس
شراء)وبيع املالبس واالكسسوا5ات)

للنساء)والر ال واألطفاال.
5قم) (- (: اال تماعي) املقر  عنوان 
59،)شا5ع ز5كتوني،)5قم)24،)الطابق)
الدا5) (22332 (- الزهو5.) إقامة  (،8

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة ما دة الزيطوني):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الزيطوني) ما دة  السيدة 
عنوانه)ا))حي كنديسة العليا زنقة)17 

5قم)-22  93222)الفنيدق))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزيطوني) ما دة  السيدة 
عنوانه)ا))حي كنديسة العليا زنقة)17 

5قم)22)-)93222)الفنيدق))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733268.
389I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MODACTION SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
MODACTION SARL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
اال5�سي 5قم 39 بلوك 2 تجزئة 

بئر انز5ان  تيكوين اكادير - 82222 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
42483

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MODACTION SARL
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أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االينوكس.)

الحديدية) النجا5ة  أعمال 
واملعدنية.

واعمال) البناء) اعمال  في  مقاولة 
مختلفة.

الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
بلوك 2 تجزئة بئر) (39 اال5�سي 5قم)
 82222 (- اكادير) تيكوين  ( انز5ان)

اكادير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1222 (: ( محمد) ابوطي  السيد 

بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( محمد) ابوطي  السيد 
 21 14)5قم) 8)زنقة) حي النهضة بلوك)

تكوين اكادير)82222)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( محمد) ابوطي  السيد 
 21 14)5قم) 8)زنقة) حي النهضة بلوك)

تكوين اكادير)82222)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتا5يخ) ( باكادير) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)89628.
392I
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PHYTO CONSULTING SARL
إعالن متعدد القرا5ات

»PHYTO CONSULTING SARL«
املقـر اال تـمـاعي: 5قم 21 تجزئة ب 
1253 زنقة 19 منطقة صناعية 

بايت ملول
السجل التجا5ي 5قم : 2423

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 
بين) (27/11/2219 االستثنائي بتا5يخ)
 PHYTO CONSULTING (« شركاء)

SARL)»)تقر5 مايلي):)))))
-)تفويت الحصص اال تماعية):)

عثمان) السيد حفي�سي  فوت  ( (-
حصة ا تماعية للسيد علوي) (875

سيدي محمد.))
 875 )فوت السيد ايوب محمد) (-
حصة ا تماعية للسيد علوي سيدي)

محمد.
-))فوت السيد ابو عطاء)هللا عطاء)
حصة ا تماعية للسيد علوي) (875

سيدي محمد.
-)استقالة املسير السيد حفي�سي)
عثمان و تعيين السيد علوي سيدي)
محمد مسيروحيد للشركة ملدة غير)

محدودة مع منحه االمضاء)البنكي.)
-)تغيير املقر اال تماعي للشركة إلى:)
5قم)11)الطابق الثالث فلو5يدا)1-21 

شا5ع الحسن الثاني اكادير.
تبني قانون أسا�سي  ديد للشركة.
االيـداع) تـم  ( القـانــونــي:) االيـداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـا5يخ) ( بانزكان) االبتدائية  املحكـمـة 
 28 5قم) تحت  ( (26/21/2222
بتا5يخ) باكادير  التجا5ية  وباملحكمة 

29/21/2222)تحت 5قم)89393.
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـ0 الحـسـابـات انــفــوفـسـك
391I
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 SOCIETE BERDELLIL
 IMMOBILIERE DU SUD

SARL
إعالن متعدد القرا5ات

 SOCIETE BERDELLIL  
« IMMOBILIERE DU SUD SARL
املقـر اال تـمـاعي: شا5ع حضرموت 
قرب معهد التكنولو يا حي ولي 

العهد ص.ب 61 العيون
السجل التجا5ي 5قم : 3923

العام) الجمع  عقد  بمقت�سى 
 17/22/2222 بتا5يخ) االستثنائي 
 SOCIETE BERDELLIL (« بين شركاء)
 «  IMMOBILIERE DU SUD SARL

تقر5 مايلي):)))))
اال تماعية) التسمية  تغيير 
 SOCIETE BERDELLIL للشركة من)
IMMOBILIERE DU SUD SARL)الى)

  ML BINAYATE SARL(:
تغيير املقر اال تماعي للشركة إلى):)

مكت0)1)اقامة))بوسو2 زنقة التخييم)

شا5ع محمد الخامس اكادير.)))تنقيح)

القانون األسا�سي))للشركة.)))

االيـداع) تـم  ( القـانــونــي:) االيـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بالعيون)) االبتدائية  املحكـمـة 

5قم) تحت  ( (29/23/2222 بتـا5يخ)

 .662/2222
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـ0 الحـسـابـات انــفــوفـسـك

392I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

RIJK ZWAAN MAROC SARL
إعالن متعدد القرا5ات

»RIJK ZWAAN MAROC SARL  «

املقـر اال تـمـاعي: 5قم 622 عما5ة 

فدوخير اد5 شا5ع الحسن الثاني 

اكادير 

السجل التجا5ي 5قم : 15679

الجمع) عقد  بمقت�سى 

بتا5يخ)) االستثنائي  العام 

شركاء)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) بين  (22/12/2219

 « RIJK ZWAAN MAROC SARL «

تقر5 مايلي):)))))))

للشركة) املقر اال تماعي  تغيير  ( (-

إلى:)مكت0 5قم)11)عما5ة مركز اكادير)

تجزئة)1-17)خليج النخيل حي فونتي)

اكادير.
-))تعديل البند الرابع من القانون)

األسا�سي للشركة.

-)املوافقة على القوانين الجديدة و)

:)يقر5 الشركاء)إعادة) إعادة صياغتها)

واعتماد) األسا�سي  النظام  صياغة 

ثم إعادة صياغة) (, مادة تلو األخرى)

القوانين الجديدة.

االيـداع) تـم  ( القـانــونــي:) االيـداع 

لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـا5يخ) ( بأكادير) التجا5ية  املحكـمـة 

12/22/2222))تحت 5قم)89519 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـ0 الحـسـابـات انــفــوفـسـك

393I

LOGARITHME

NGS TATWEER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

LOGARITHME
 Rés(hivernage(entree(B

 app 9 1ere(étage(AVENUE
 MOHAMED 6، 40000،
MARRAKECH MAROC

NGS TATWEER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عما5ة 
مركز األعمال منا5ة زنقة عبد هللا بن 
ياسين 5قم 5 الطابق األول مكت0 
5قم 1  - 42222 مراكش املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.95343
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 يناير) (23 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
»422.222)د5هم«)أي من)»522.222 
عن) د5هم«) (922.222« إلى) د5هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (14 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)111242.
394I

RAHHALI CONSEIL

NAAMY TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech(Maroc
NAAMY TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 1482 
العزوزية، مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

122329



2((3 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAAMY TRAVAUX

مختلف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أشغال البناء)واألشغال العمومية).
5قم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 42222 (- مراكش) العزوزية،) (1482

مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: احكاكو) حميد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد محمد املوك):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) احكاكو  حميد  السيد 

الويدان،) حسون  اوالد  زنقا5ة  دوا5 

مراكش)42222)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) املوك  محمد  السيد 

مكر5 مجموعة احمد قرماش،) (165

مراكش) تاشفين،) بن  يوسف  حي 

42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احكاكو  حميد  السيد 

الويدان،) حسون  اوالد  زنقا5ة  دوا5 

مراكش)42222)مراكش املغرب

عنوانه)ا)) املوك  محمد  السيد 

مكر5 مجموعة احمد قرماش،) (165

مراكش) تاشفين،) بن  يوسف  حي 

42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (31 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)111871.

395I

محاس0 معتمد):)عتيڭي محمد كمال

MULTI-SERVICE-OUED-EL-
MAKHAZINE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

محاس0 معتمد : عتيڭي محمد 

كمال
5قم 22 زنقة الزياني شقة 27 عما5ة 

ودغيري و دة ، 62222، و دة 

املغرب

MULTI-SERVICE-OUED-EL-

MAKHAZINE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 

واد املخازن  - 62222 و دة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.29723

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2222)تقر5 حل) 26)فبراير) املؤ5خ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

MULTI-SERVICE- الشريك الوحيد)

مبلغ) ( (OUED-EL-MAKHAZINE
وعنوان) د5هم  (52.222 5أسمالها)
مقرها اإل تماعي)12)زنقة واد املخازن))

(: ل) نتيجة  املغرب  و دة  (62222 (-

اإلفال2.
12)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

واد املخازن))-)62222)و دة املغرب.)

و عين:

الدين) ) مال  محمد) السيد)ة))
املخازن)) واد  زنقة  (12 عنوانه)ا)) و 

)ة)) كمصفي) املغرب  و دة  (62222

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (27 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)815.

396I

FIDICOM

 SOCIETE COBO
PROMOTION IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDICOM
 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN
 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC
 SOCIETE COBO PROMOTION

IMMOBILIER  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 24 ب 
تحزئة 5ياض الياسمين طريق عين 

شقف  - 32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62251
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE COBO PROMOTION

. IMMOBILIER
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا5ي).
ب) (24 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
عين) طريق  الياسمين  5ياض  تحزئة 

شقف))-)32222)فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( السيد محجوبي محمد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: ( السيد السكراني الهادي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محجوبي محمد))عنوانه)ا))
5قم)25)تجزئة زهرة املدائن)2)زواغة))

32222)فا2 املغرب).
الهادي)) السكراني  السيد 
تجزئة) نسرين  اقامة  (65 عنوانه)ا))
فا2) (32222 ( ايموزا5) طريق  وديع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محجوبي محمد))عنوانه)ا))
5قم)25)تجزئة زهرة املدائن)2)زواغة))

32222)فا2 املغرب
الهادي)) السكراني  السيد 
اقامة نسرين تجزئة) (65 ( عنوانه)ا))
فا2) (32222 ( ايموزا5) طريق  وديع 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)891.
397I

kgh consulting maroc

 SAMARCANDE CAPITAL
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

kgh consulting maroc
144 شا5ع محمد سميحة ، 22222، 

الدا5البيضاء املغرب
 SAMARCANDE 100.000

MANAGEMENT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 23 ، 
التقسيم LES ARENES شا5ع 2 
، مبنى الطاية ، الطابق الثالث ، 

مكت0 13 ، الدا5 البيضاء - 22222  
الدا5 البيضاء اململكة املغربية.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.732764
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تقر5 حل) 16)د نبر) املؤ5خ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 SAMARCANDE الوحيد) الشريك 
مبلغ) ( (122.222 MANAGEMENT
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2((0

 LES(مقرها اإل تماعي)23)،)التقسيم
(، الطاية) مبنى  (، (2 شا5ع) (ARENES
الدا5) (، (13 مكت0) (، الطابق الثالث)
البيضاء) الدا5  ( (22222 (- البيضاء)
وقف) (: ل) نتيجة  املغربية  اململكة 

النشاط.
(، (23 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
(، (2 شا5ع) (LES ARENES التقسيم)
مبنى الطاية)،)الطابق الثالث)،)مكت0)
الدا5) ( (22222 (- الدا5 البيضاء) (، (13

البيضاء)اململكة املغربية.)
و عين:

و) شقرون  بن  ( ( هناء) السيد)ة))
الصغير) حسان  أبو  (- (9 عنوانه)ا))
اململكة) البيضاء) الدا5  ( (22222

املغربية كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
(، (23 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
(، (2 شا5ع) (LES ARENES التقسيم)
مبنى الطاية)،)الطابق الثالث)،)مكت0)

13)،)الدا5 البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732764.
398I

kgh consulting maroc

OKKU
شركة املساهمة

حل شركة

kgh consulting maroc
144 شا5ع محمد سميحة ، 22222، 

الدا5البيضاء املغرب
OKKU شركة املساهمة)في طو5 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 

Anfaplace(Living(Resort إلقامة 
 3-R 5. 2 5قم 5 الطابق األ5�سي 5قم

شا5ع الكو5نيش ، الدا5 البيضاء 
- 22222 الدا5 البيضاء اململكة 

املغربية.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2222222

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 أكتوبر) (21 في) املؤ5خ 
مبلغ) ( (OKKU حل شركة املساهمة)
د5هم وعنوان) (4.222.222 5أسمالها)
 Anfaplace(Living(مقرها اإل تماعي
Resort)إلقامة 5قم)5)الطابق األ5�سي)
5قم)R(5.(2-3)شا5ع الكو5نيش)،)الدا5)
البيضاء) الدا5  (22222 (- البيضاء)
وقف) (: ل) نتيجة  املغربية  اململكة 

النشاط.
(، (23 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
،شا5ع) (LES ARENES 23 التقسيم)
(، الطابق الثالث) (، مبنى الطاية) (، (2
 22222 (- الدا5 البيضاء) (، (13 مكت0)

الدا5 البيضاء)اململكة املغربية.)
و عين:

و) شقرون  بن  ( ( هناء) السيد)ة))
عنوانه)ا))))9)شا5ع ابو حسن الصغير)
اململكة) البيضاء) الدا5  (22222

املغربية كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
(، (23 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
،شا5ع) (LES ARENES 23 التقسيم)
(، الطابق الثالث) (، مبنى الطاية) (، (2

مكت0)13)،)الدا5 البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

نونبر)2219)تحت 5قم)2222222.
399I

kgh consulting maroc

THE MEAT COMPANY
شركة املساهمة

حل شركة

kgh consulting maroc
144 شا5ع محمد سميحة ، 22222، 

الدا5البيضاء املغرب
THE MEAT COMPANY شركة 

املساهمة)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
األ5�سي R 6 ، 1-2-3 ، اإلقامة 
 Anfaplace(Living(Resort، 6
20000 -  الدا5 البيضاء اململكة 

املغربية.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.222222
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 أكتوبر) (21 في) املؤ5خ 
 THE MEAT املساهمة) شركة  حل 
5أسمالها) مبلغ  ( (COMPANY
مقرها) وعنوان  د5هم  (2.222.222
R(6(،(1-2-(اإل تماعي الطابق األ5�سي

 Anfaplace( Living، (6 اإلقامة) (، (3
البيضاء) الدا5  ( (Resort( -( 20000

اململكة املغربية نتيجة ل):)
وقف النشاط.

(، (23 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
(، (2 شا5ع) (LES ARENES التقسيم)
مبنى الطاية)،)الطابق الثالث)،)مكت0)
الدا5) ( (22222 (- الدا5 البيضاء) (، (13

البيضاء)اململكة املغربية.)
و عين:

و) شقرون  بن  ( ( هناء) السيد)ة))
9)شا5ع ابو حسن الصغير) عنوانه)ا))
اململكة) البيضاء) الدا5  ( (22222

املغربية كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)23)،)التقسيم)LES ARENES)شا5ع)
(، الطابق الثالث) (، مبنى الطاية) (، (2

مكت0)13)،)الدا5 البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

نونبر)2219)تحت 5قم)222222.
422I

MY BODY FIRST

MY BODY FIRST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MY BODY FIRST
 Avenue(Mers(Sultan, 1er ,26
 étage, Ap(n°3, Casablanca ،

20120، CASABLANCA(MAROC
MY BODY FIRST شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 26 ، 

شا5ع مر2 سلطان ، الطابق األول 
، 5قم 3 ، الدا5 البيضاء - 22122 

الدا5البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459493
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BODY FIRST
(• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املشو5ة الرياضية والدعم من خالل)

تكنولو يا التحفيز الكهربائي
•)نشاط األندية الرياضية.

(، (26 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الطابق األول) (، شا5ع مر2 سلطان)
 22122 (- البيضاء) الدا5  (، (3 5قم) (،

الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
االد5ي�سي) الصابر  وليد  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
االد5ي�سي) الصابر  وليد  السيد 
اقامة) زنقة امستردام  (18 عنوانه)ا))
 22122  12 5قم) (4 صا5ة ب الطابق)

الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
االد5ي�سي) الصابر  وليد  السيد 
اقامة) زنقة امستردام  (18 عنوانه)ا))
 22122  12 5قم) (4 صا5ة ب الطابق)

الدا5البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733537.
421I
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CORPORATE AUDIT GROUP

WOD TO FIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شا5ع عبد املومن، الطابق 
الخامس، 5قم 22 ، 22222، 

casablanca maroc
WOD TO FIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 67، , زنقة 
عزيز بالل، الطابق الثاني، 5قم 3، 
املعا5يف - 22222 الدا5 البيضاء   

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459527
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 WOD (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TO FIT
ء) شرا غرض الشركة بإيجاز):)-)

واستيراد وبيع املعدات الرياضية
ومشو5ة) وتشغيل  إدا5ة  (-

القاعات واألندية الرياضية
تنظيم األحداث. (-

(, (،67 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
5قم) الطابق الثاني،) زنقة عزيز بالل،)
22222)الدا5 البيضاء))) (- 3،)املعا5يف)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: بالعسرية) مراد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيدة سناء)منظر)):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بالعسرية  مراد  السيد 
ش) (،4 ط) علي،) سيدي  زنقة  (،22
البيضاء)) الدا5  (22222 بو5كون) (،7

املغرب.
عنوانه)ا)) ( منظر) سناء) السيدة 
بو5كون) الكندي،) عمر  زنقة  (،12

22222)الدا5 البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بالعسرية  مراد  السيد 
ش) (،4 ط) علي،) سيدي  زنقة  (،22
البيضاء)) الدا5  (22222 بو5كون) (،7

املغرب
السيد سناء)منظر))عنوانه)ا))12،)
 22222 بو5كون) زنقة عمر الكندي،)

الدا5 البيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733543.
422I

LAHLOU MOHAMMED

 STE COMPTOIR HORIZON
SARL

إعالن متعدد القرا5ات

LAHLOU MOHAMMED
2 شا5ع املسيرة الخضراء الطابق 
االول 5قم املكت0 5 ، 92222، 

طنجة املغرب
 STE COMPTOIR HORIZON
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: طريق 

الرباط املجمع الحسني 4 كزناية 7 
بلوك اوقاف ف املحل 5قم 71 - - 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.87897

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2219)تم اتخاذ) 18)د نبر) املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الدين) نو  احمد  ج  ايت  السيد  بيع 
لكل) ا تماعية  حصة  ( )32)ثالثون)
السيد) و  أحمد  املودني  السيد  من 

15)خمسة) املودني عثمان مقسمة))
عشر حصة لكل منهما

قرا5 5قم))2:)الذي ينص على مايلي:)
خروج نهائي للسيد ايت ج احمد نو)
تبعا) الشركة  من  كشريك  الدين 

لإلستقالته)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
يملك) اصبح  احمد  املودني  السيد 
مال) 5ا2  من  ا تماعية  حصة  (52
عثمان) املودني  السيد  و  الشركة 
اصبح يملك)52)حصة ا تماعية من)

5ا2 مال الشركة
على) ينص  الذي  (: (13 5قم) بند 
تسميةكل من السيد املودني) مايلي:)
عثمان) املودني  السيد  و  احمد 

كمسيران للشركة
بند 5قم)16:)الذي ينص على مايلي:)
كل من السيد املودني احمد و السيد)
)التوقيع) املودني عثمان مسؤول عن)

علي الوثائق املتعلقة بالشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (13 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)229462.
423I

LAHLOU MOHAMMED

OUACAR RENTAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED
2 شا5ع املسيرة الخضراء الطابق 
االول 5قم املكت0 5 ، 92222، 

طنجة املغرب
OUACAR RENTAL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 85 شا5ع 
فا2 املركز التجا5ي 5يما املحل 5قم 

11 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123353

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUACAR RENTAL
كراء) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا5ات بدون سائق.
85)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
فا2 املركز التجا5ي 5يما املحل 5قم)

11)-)92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة وفاء)شبعة):))122)حصة)

بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شبعة  وفاء) السيدة 
كولو5ادو) تجزئة  عما5  شا5ع سيدي 

5قم)42 92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) شبعة  وفاء) السيدة 
كولو5ادو) تجزئة  عما5  شا5ع سيدي 

5قم)42 92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)635.
424I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة بني مالل خنيفرة)-)

ملحقة خنيفرة

SOUDAGE PE PCV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة بني 
مالل خنيفرة - ملحقة خنيفرة

مقر ملحقة غرفة بني مالل -خنيفرة 
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بخنيفرة الحي االدا5ي -  طريق 
تادلة، 54222، خنيفرة املغرب

SOUDAGE PE PCV شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 ايت 
الهوا5ي ايت سليمان  تيغسالين 
خنيفرة 54222 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

3219
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUDAGE PE PCV
-االت) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فالحية
-استيراد و تصدير

-اشغال عامة.
:)دوا5 ايت) عنوان املقر اال تماعي)
تيغسالين) ( سليمان) ايت  الهوا5ي 

خنيفرة)54222)خنيفرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 22.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد وزوهو سعيد):))222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سعيد  وزوهو  السيد 
 54222 تغسالين) الهوا5ي  ايت 

خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سعيد  وزوهو  السيد 
 54222 تغسالين) الهوا5ي  ايت 

خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتا5يخ)13)فبراير)

2222)تحت 5قم)42.
425I

LAHLOU MOHAMMED

STE DONTITEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجا5ية يو د)

مقرها اال تماعي باملغرب

LAHLOU MOHAMMED
2 شا5ع املسيرة الخضراء الطابق 
االول 5قم املكت0 5 ، 92222، 

طنجة املغرب
STE DONTITEX SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: الطريق 

الثانوي 129 تجزئة 5قم 4 دوا5 أوالد 
عمو5 بوسكو5ة  - - الدا5 البيضاء 

املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجا5ية 
يو د مقرها اال تماعي باملغرب«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.46299
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ5خ في)26)ماي)2219)تقر5 إغالق)
 STE DONTITEX لشركة) تابع  فرع 
 STE DONTITEX ( تسميته) (SARL
والكائن) (SUCCURSSAL SARL
عنوانه في)66),)67)قيسا5ية تافياللت)

بني مكادة))-)-)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (11 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232352.
426I

GUIDE ASSURANCES

GUIDE ASSURANCES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUIDE ASSURANCES
 Rue(Ait(Ourir – 2ème(Etage 3

 Bd(Mly(Youssef(Q. Bourgogne ،
20500، CASABLANCA(maroc
GUIDE ASSURANCES شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 Rue 3 وعنوان مقرها اإل تماعي
 Ait(Ourir – 2ème(Etage(Bd
 Mly(Youssef(Q. Bourgogne

 CASABLANCA 20500
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
459225

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GUIDE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ASSURANCES
 CENTRE (: غرض الشركة بإيجاز)

.D’APPELS
 Rue  3 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 Ait Ourir – 2ème Etage Bd
 Mly( Youssef( Q.( Bourgogne
 CASABLANCA 22522

.CASABLANCA MAROC
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بوطويل) السيد صالح 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوطويل  صالح  السيد 
زنقة ديتيرم 5قم)25)الفيليت البيضاء)

22322)الدا5 البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوطويل  صالح  السيد 
زنقة ديتيرم 5قم)25)الفيليت البيضاء)

22322)الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 
ما25)2222)تحت 5قم)733262.

427I

NOTAIRE

 SOCIETE KATI HOTEL BAB
MANSOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

NOTAIRE
 ANGLE(AV. HASSAN(II & RUE

 MED(MEKNASSI(V.N ، 500000،
MEKNES MAROC

 SOCIETE KATI HOTEL BAB
MANSOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 38 
مكر5، زنقة األمير عبد القاد5 - 

52222 مكنا2 املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.17823

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (22 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
بنونة) كاتية  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (2.297
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2.297
فبراير) (22 بتا5يخ) بنونة  خديجة 

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (23 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1277.
428I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

H-AZEGRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

H-AZEGRA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة باب 
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سبتة زنقة أ دير 5قم 132 - 93122 
الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
26673

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.H-AZEGRA
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا5ات بدون سائق.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- (132 5قم) أ دير  زنقة  سبتة  باب 

93122)الفنيدق املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 92.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد حمدي):))452)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 452 ( (: السيد عبد االله حمدي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حمدي  محمد  السيد 
العلويين) شا5ع  سبتة  باب  تجزئة 
 18 الثالث 5قم) الطابق  (138 عما5ة)

93122)الفنيدق املغرب.
السيد عبد االله حمدي عنوانه)ا))
العلويين) شا5ع  سبتة  باب  تجزئة 
 15 الثالث 5قم) الطابق  (138 عما5ة)

93122)الفنيدق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف 5حو عنوانه)ا))حي)
سيدي بوغابة زنقة واد أم الربيع ممر)
24)5قم)29  93122)الفنيدق))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت 5قم)2432.

429I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE LINAJAD IMMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
 SOCIETE LINAJAD IMMO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 

5قم 1 شا5ع الهاي املدينة الجديدة 
مكنا2 - 52222 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49421
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE LINAJAD IMMO SARL

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقا5ي.

متجر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شا5ع الهاي املدينة الجديدة) (1 5قم)

مكنا2)-)52222)مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( أ5شمون) حسن  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 252 ( (: األنصا5ي) البشير  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد هشام مزيان):))252)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حسن أ5شمون))عنوانه)ا))

زين) الساد2  محمد  شا5ع  (28
مكنا2) (52222 مكنا2) العابدين 

املغرب.
السيد البشير األنصا5ي عنوانه)ا))
والل) ايت  (22 5قم) (1 املنتزه) 5ياض 

مكنا2)52222)مكنا2 املغرب.
عنوانه)ا)) مزيان  هشام  السيد 
الزيتونة) الثاني اقامة  شا5ع الحسن 
شقة)11)م ج مكنا2)52222)مكنا2)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن أ5شمون))عنوانه)ا))
زين) الساد2  محمد  شا5ع  (28
مكنا2) (52222 مكنا2) العابدين 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (24 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)922.
412I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

 LIBRAIRIE PAPETERIE LES
SOEURS ELBOUANANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
دا5 البر و االحسان عما5ة - د - 5قم 1 
شا5ع ابن سينا الداوديات مراكش ، 

42282، مراكش املغرب
 Librairie papeterie les soeurs

Elbouanani شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي سكومة 1 
عما5ة 21 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

97865
بمقت�سى))عقد عرفي مؤ5خ في)24 
تم إعداد القانون) (2219 من يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 Librairie papeterie les soeurs

.Elbouanani
غرض الشركة بإيجاز):)مكتبة.

عنوان املقر اال تماعي):)سكومة)1 
مراكش) (42222 (- مراكش) (21 عما5ة)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: السيدة البوعناني عزيزة)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: مينة) البوعناني  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة البوعناني عزيزة عنوانه)ا))
 42222 21)مراكش) 1)عما5ة) سكومة)

مراكش املغرب.
السيدة البوعناني مينة عنوانه)ا))
 42222 21)مراكش) 1)عما5ة) سكومة)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة البوعناني عزيزة عنوانه)ا))
 42222 21)مراكش) 1)عما5ة) سكومة)

مراكش املغرب
السيدة البوعناني مينة عنوانه)ا))
 42222 21)مراكش) 1)عما5ة) سكومة)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
من) (15 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

يوليوز)2219)تحت 5قم)126577.
411I

االتقان للحسابات

ARDAHI BOUTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

االتقان للحسابات
142 شا5ع مراكش الطابق الثاني 
5قم 5 ، 62222، الناظو5 املغرب

ARDAHI(BOUTIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2((8

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

الحسن الثاني 5قم 42 ابن طي0 - 

62253 الد5يوش املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.6227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2222 ما25) (22 في) املؤ5خ 
بمبلغ) الشركة  5أسمال  5فع 

من) أي  د5هم«) (522.222« قد5ه)

»2.222.222)د5هم«)إلى)»2.522.222 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د5هم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)22)ما25)

2222)تحت 5قم)294.

412I

موثقة

»O-TRAVAUX«
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

موثقة

شا5ع فلسطين اقامة الحرية عما5ة 
5قم 8 شقة 5قم 2 الطابق االول 

فا2 ، 32222، فا2 املغرب

»O-TRAVAUX« شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 rue 7 وعنوان مقرها اإل تماعي

 Tahar(Ben(Lamine, Atlas(FES -

.30000 FES(MAROC

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.32189

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في)24)شتنبر)2219)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 rue( Tahar(Ben( Lamine,(Atlas  7«

إلى) (»FES( -( 30000( FES( MAROC

 Fès,( 475(C( Lots(Riad( ( Yassmin«

  route( Ain( Chkef.( -( 30000( FES

.»MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نبر) (12 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)3954.
413I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

AGRIOUANA أكريوانا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA »B«
 BUREAU(N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
أكريوانا AGRIOUANA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

منصف زنقة 1 5قم 24   - 51222 
الحا 0  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
49425

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أكريوانا)

. AGRIOUANA
غرض الشركة بإيجاز):)بيع اآلالت)
الفالحية و منتجات الصحة النباتية)

د5اسة وتركي0 معدات الري.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 51222 (- ( ( (24 5قم) (1 منصف زنقة)

الحا 0))املغرب).
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( العدناني  مال) السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: ( عي�سى) العدناني  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العدناني عي�سى))عنوانه)ا))
تنغير) (45822 تدفالت تغزوت تنغير)

املغرب.
السيد العدناني  مال))عنوانه)ا))
  24 5قم) (1 زنقة) منصف  تجزئة 

51222)الحا 0 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العدناني  مال))عنوانه)ا))
   24 5قم) (1 زنقة) منصف  تجزئة 

51222)الحا 0 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)822.
414I

sacompta sarl au

IMIKO TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شا5ع الجيش امللكي ميسو5 ، 

33252، ميسو5 املغرب
IMIKO TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي املسيرة 
الخضراء ميسو5 - 33252 ميسو5 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

1649
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMIKO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
)مقاول في قنوات) املختلفة أو البناء)
املياة العادمة و الصالحة للشرب))+)

متحادث.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 33252 (- ميسو5) الخضراء) املسيرة 

ميسو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
((: قاسمي) الرحمان  عبد  السيد 
222)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
((: ( الخدير) شريفة  اللة  السيدة 
222)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
السيد محمد امين قاسمي):))222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 222 ( (: قاسمي) أميمة  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 222 ( (: قاسمي) أشرف  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
قاسمي)) الرحمان  عبد  السيد 
الحي) ز5قطوني  شا5ع  عنوانه)ا))
ميسو5) (33252 ميسو5) اإلدا5ي 

املغرب.
الخدير)) شريفة  اللة  السيدة 
ميسو5) ز5قطوني  شا5ع  عنوانه)ا))

33252)ميسو5 املغرب.
قاسمي) امين  محمد  السيد 
ميسو5) ز5قطوني  شا5ع  عنوانه)ا))

33252)ميسو5 املغرب.
اميمة قاسمي عنوانه)ا)) السيدة 
 33252 ميسو5) ز5قطوني  شا5ع 

ميسو5 املغرب.
عنوانه)ا)) قاسمي  أشرف  السيد 
شا5ع ز5قطوني الحي اإلدا5ي ميسو5)

33252)ميسو5 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
قاسمي)) الرحمان  عبد  السيد 
الحي) ز5قطوني  شا5ع  عنوانه)ا))
اوطاط) (33252 ميسو5) اإلدا5ي 

الحاج املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (32 بتا5يخ) ( ببوملان) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)22/2222.
415I



2((9 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

مينا5ة فينانس  روب

كونستروير ا مراكش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

مينا5ة فينانس  روب
52 شا5ع موالي 5شيد شقة 5قم 
7 الطابق الرابع  ليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
كونستروير ا مراكش شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي 52 شا5ع 
موالي 5شيد شقة 5قم 7 الطابق 

الرابع  ليز مراكش - 42222 مراكش 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.95547
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2222 فبراير) (18 املؤ5خ في)
الترويج) (-« من) الشركة  نشاط 

العقا5ي
-)تنسيق اعمال البناء

الترويج) (-« إلى) تا ير«) ادا5ة  (-
العقا5ي

-)تنسيق اعمال البناء
استيراد) الخدمات:) تقديم  (-

وتصدير«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112913.
416I

مينا5ة فينانس  روب

دام كامب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

مينا5ة فينانس  روب
52 شا5ع موالي 5شيد شقة 5قم 
7 الطابق الرابع  ليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
دام كام0  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 

تالت انوالن امزوغ لالتكركوست  - 
42222 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.86245

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر5) (2218 أكتوبر) (23 في) املؤ5خ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

5ا2) بالعنوان  الكائن  و  (- التسمية)

و) بلديو  الريصاني  مزا5ع  العرك 

 52222 (- ( مرزوكة) الطاو2  قيادة 

الراشيدية املفرب و املسير من طرف)

السيد)ة))ملنو5 محمد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (22 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)112893.

417I

مينا5ة فينانس  روب

دام كامب

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجا5ية أو شعا5)

مينا5ة فينانس  روب

52 شا5ع موالي 5شيد شقة 5قم 

7 الطابق الرابع  ليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

دام كام0 »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: دوا5 تالت 

انوالن امزوغ لالتكركوست - 42222 

مراكش املغرب.

»إضافة تسمية تجا5ية أو شعا5«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.86245

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقر5) (2218 أكتوبر) (23 في) املؤ5خ 

إضافة شعا5 تجا5ي للشركة وهو:

اند) 5يسطو5ان  كليبتو2  لو  (*

كام0

*)ملنو5 ا 5 ج كام0

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (22 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)112893.

418I

FID INFO COM

 LAILA POUR RECHERCHE
ET DE PROSPECTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FID INFO COM
شا5ع موالي عبد العزيز اقامة 
الرضوان عما5ة 2 مكت0 5قم 

6 القنيطرة ، 14522، القنيطرة 
MAROC

 LAILA POUR RECHERCHE ET
DE PROSPECTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 ايت 

حمي ناوو5 ايت ويرة القصيبة - 
23352 قصبة تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
1627

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 يناير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LAILA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)
 POUR RECHERCHE ET DE

.PROSPECTION
التنقي0) (: غرض الشركة بإيجاز)

على املعادن.
دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- ايت حمي ناوو5 ايت ويرة القصيبة)

23352)قصبة تادلة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة ليلى منياني):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: السيد املحجوب اوحسني)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة ليلى منياني عنوانه)ا))دوا5)

الحاج الحسين احصين سال الجديدة)
11222)سال املغرب.

اوحسني) املحجوب  السيد 
ايت) ناوو5  دوا5 ايت حمي  عنوانه)ا))
تادلة) قصبة  (23352 القصيبة) ويرة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ليلى منياني عنوانه)ا))دوا5)
الحاج الحسين احصين سال الجديدة)

11222)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( تادلة) بقصبة  االبتدائية 

تحت 5قم)-.

419I

STE(INVEST(EUROP(AFRIQUE

JANNAGALOU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STE(INVEST(EUROP(AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JANNAGALOU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي اقامة فرح 
كام0 منجان الشقة 5قم 2 الطابق 

اال5�سي  ليز - 42222 مراكش 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.121925
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2222 ما25) (24 املؤ5خ في)
نشاط الشركة من)»كراء)العقا5ات)»)

إلى)»اقتناء)العقا5ات
كراء)الشقق املجهرة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113224.

422I
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MAROUANE SARL AU

MAROUANE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MAROUANE SARL AU
زنقة 22 غشت 5قم 76 خنيفرة ، 

54222، خنيفرة املغرب
MAROUANE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RUE 20 وعنوان مقرها اإل تماعي
 AOUT(N° 76 RUE 20 AOUT(N°
.76 54000 KHENIFRA(MAROC

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.3238
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
 YOUSSEF )ة)) السيد) تفويت 
حصة ا تماعية) (ZEDDOUK 522
)السيد) 522)حصة لفائدة) من أصل)
)ة)))ANAS   ZEDDOUK)بتا5يخ)25 

فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بخنيفرة))بتا5يخ)25)فبراير)

2222)تحت 5قم)55.
421I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 NANO PROTECT AUTO
SARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
 NANO PROTECT AUTO SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 12 

زنقة الزيزفون حي الداخلة باكادير - 
82222 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

42485

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2219 يناير) (24

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NANO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROTECT AUTO SARL

و5شة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للميكانيك

مركز لغسل السيا5ات

تا ر مستو5د.

 12 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)

(- زنقة الزيزفون حي الداخلة باكادير)

82222)اكادير املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد بن السييد يوسف)):)1222 

بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

يوسف)) السييد  بن  السيد 

عنوانه)ا))شا5ع الخوا5زمي 5قم)165 

اكادير) (82222 اكادير.) املسيرة  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف)) السييد  بن  السيد 

عنوانه)ا))شا5ع الخوا5زمي 5قم)165 

اكادير) (82222 اكادير.) املسيرة  حي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتا5يخ) ( باكادير) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)89629.

422I

QUALICIA(CONSULTING

 STE PERFECT WAY TRAVEL
AND EVENTS SARL AU

شركة ذات مسؤلية 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

 STE PERFECT WAY TRAVEL
AND EVENTS SARL AU  شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
سيليكت الطابق الخامس 5قم 

12 املدينة الجديدة مكنا2 إقامة 
سيليكت الطابق الخامس 5قم 12 
املدينة الجديدة مكنا2 52222 

مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49623
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PERFECT WAY TRAVEL AND

. EVENTS SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ÉVÉNEMENTIEL
 CONSEIL EN GESTION DE

 L’ENTREPRISES
.NÉGOCES

إقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 12 5قم) الخامس  الطابق  سيليكت 

إقامة) مكنا2  الجديدة  املدينة 
 12 5قم) الخامس  الطابق  سيليكت 
 52222 مكنا2) الجديدة  املدينة 

مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بوزملاط هشام) السيد 
حصة بقيمة)100,00)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) هشام  بوزملاط  السيد 
 3 املنضر الجميل) (3 شقة) (45 عما5ة)

مكنا2)52222)مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هشام  بوزملاط  السيد 
 3 املنضر الجميل) (3 شقة) (45 عما5ة)

مكنا2)52222)مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1214.
423I

MAROUANE SARL AU

MAROUANE SARL A U
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

MAROUANE SARL AU
زنقة 22 غشت 5قم 76 خنيفرة ، 

54222، خنيفرة املغرب
 MAROUANE SARL A U

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 RUE 20 و عنوان مقرها اال تماعي
 AOUT(N° 76 RUE 20 AOUT(N°

. 76 54000 KHENIFRA
تحويل الشكل القانوني للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.3283

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)25)فبراير)2222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.



2(33 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتا5يخ)25)فبراير)

2222)تحت 5قم)55.
424I

LAHLOU MOHAMMED

YBS ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED
2 شا5ع املسيرة الخضراء الطابق 
االول 5قم املكت0 5 ، 92222، 

طنجة املغرب
YBS ARCHITECTURE  شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 67 زنقة 
ساحة املدينة إقامة دا5 الفرح 5قم 

1 الطابق الخامس 5قم 92 - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
124629

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 YBS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ARCHITECTURE
الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعما5ية.
زنقة) (67 (: عنوان املقر اال تماعي)
الفرح 5قم) ساحة املدينة إقامة دا5 
1)الطابق الخامس 5قم)92)-)92222 

طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: صالح) بن  يسرا  السيدة 
حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة يسرا بن صالح عنوانه)ا))
 92222 ( الوليد) بن  شا5ع خالد  (21

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة يسرا بن صالح عنوانه)ا))
 92222 الوليد) بن  خالد  شا5ع  (21

العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231262.
425I

LOGARITHME

TEAM CONSEIL INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGARITHME
 Rés(hivernage(entree(B

 app 9 1ere(étage(AVENUE
 MOHAMED 6، 40000،
MARRAKECH MAROC

TEAM CONSEIL INVEST شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 13 
زنقة واد تانسيفت عما5ة 5قم 18 
أكدال  - 12212 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

143325
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TEAM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
.CONSEIL INVEST

املشو5ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
,بيع),شراء)وتأ ير العقا5ات.

 13 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)
 18 5قم) عما5ة  تانسيفت  واد  زنقة 

أكدال))-)12212)الرباط املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

12.222.222)د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد الهيتمي املصطفى):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املصطفى) الهيتمي  السيد 
 46 تجزئة تسلطانت 5قم) عنوانه)ا))

سيبع)42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى) الهيتمي  السيد 
 46 تجزئة تسلطانت 5قم) عنوانه)ا))

سيبع)42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (24 بتا5يخ) ( بالرباط) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)12112.
426I

Cabinet(Comptable(Marzofid

SOCIETE SEDATEK SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 SOCIETE SEDATEK SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 

 B-C 5قم 12 الطابق 5قم 2 عما5ة
2  نان سليمان  - 42222 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.66343

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة)))مراد نبيل)332 
 1.222 أصل) من  ا تماعية  حصة 
محمد))) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الشراط بتا5يخ)12)فبراير)2222.
تفويت السيد))ة)))مراد نبيل)332 
 1.222 أصل) من  ا تماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد))ة))موالي عبد)
فبراير) (12 بتا5يخ) ( هللا) حميد  ( هللا)

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112996.
427I

LAHLOU MOHAMMED

HDM2A DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED
2 شا5ع املسيرة الخضراء الطابق 
االول 5قم املكت0 5 ، 92222، 

طنجة املغرب
HDM2A DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
موالي إسماعيل إقامة خنساء 
1 5قم 56, الطابق األول 5قم 4 - 

92222 طنجة اللمغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124673
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HDM2A DESIGN
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غرض الشركة بإيجاز):)-التصميم)
وسيط) الجرافيكي,)خدمات متنوعة,)
انواعه.............. بكل  تجا5ي,اإلشها5 

الخ
الخا5جي) و  الداخلي  التصميم  (-

بأنواعه.......
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
موالي إسماعيل إقامة خنساء)1)5قم)
 92222 (- (4 5قم) األول  الطابق  (,56

طنجة اللمغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
حصة) (32 ( (: السيد أحمد الحلو)

بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
الحاج) ابن  حسناء) السيدة 
 1.222 بقيمة) حصة  (25 ( (: الفا�سي)

د5هم للحصة).
حصة) (15 ( (: السيدة دينة الحلو)

بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
15)حصة) ( (: السيدة مروة الحلو)

بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
حصة) (15 ( (: الحلو) اية  السيد 

بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الحلو  أحمد  السيد 
عما5ة) الشادلي  الحسن  ابي  شا5ع 
 92222  375 الشقة) بلوك د  اللقاء)

طنجة املغرب.
الحاج) ابن  حسناء) السيدة 
شا5ع ابي الحسن) الفا�سي عنوانه)ا))
الشادلي عما5ة اللقاء)بلوك د الشقة)

375 92222)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) الحلو  دينة  السيدة 
عما5ة) الشادلي  الحسن  ابي  شا5ع 
 92222  375 الشقة) بلوك د  اللقاء)

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) الحلو  مروة  السيدة 
عما5ة) الشادلي  الحسن  ابي  شا5ع 
 92222  375 الشقة) بلوك د  اللقاء)

طنجة املغرب.
السيدة اية لحلو عنوانه)ا))شا5ع)
اللقاء) عما5ة  الشادلي  الحسن  ابي 
طنجة) (92222  375 بلوك د الشقة)

املغلرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الحلو  أحمد  السيد 
عما5ة) الشادلي  الحسن  ابي  شا5ع 
 92222  375 الشقة) بلوك د  اللقاء)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231112.
428I

 BUREAU(D’ETUDES(JURIDIQUES(ET

COMPTABLES

SUR LE CHEMIN DU GOLF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

 BUREAU D›ETUDES
JURIDIQUES(ET(COMPTABLES
 RUE HOUMANE FETOUAKI

 ANGLE RUE DOUKKALA
 PREMIER(ETAGE(APPT(N°1،

 28800، MOHAMMEDIA
MAROC

 SUR LE CHEMIN DU GOLF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي زنقة ابن 
تومرت - 28812 املحمدية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.12679
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)27)نونبر)2219)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
كراء)الفنادق))كراء-تسيير).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية باملحمدية))بتا5يخ)28)يناير)

2222)تحت 5قم)161.
429I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE TEXAS  
CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عما5ة نوميديا شا5ع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35222، 
تازة املغرب

 STE TEXAS CONSTRUCTION  
SARL AU شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القد2 
تاهلة  - 35222 تازة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.3625
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5) (2222 فبراير) (18 في) املؤ5خ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 STE TEXAS ( ( ذات الشريك الوحيد)
CONSTRUCTION SARL AU))مبلغ)
وعنوان) د5هم  (12.222 5أسمالها)
تاهلة)) القد2  حي  اإل تماعي  مقرها 
-)35222)تازة املغرب نتيجة ل):)عدم)

الدخل.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
القد2 تاهلة))-)35222)تازة املغرب.)

و عين:
و) اصبا5  ( محمد) السيد)ة))
تجزئة)) (3 زنقة) (32 5قم) عنوانه)ا))
 35222 مكنا2) ج  م  البطريوز 
مكنا2 املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بتازة) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)193.
432I

BRAVO CONSULTING

GOTHENBURG RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BRAVO CONSULTING
 RUE AL ARAAR MERS 97
 SULTAN CASABLANCA

 CCASABLANCA، 33000،
CASABLANCA MAROC

    GOTHENBURG RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 
 BD GRANDE CEINTURE

 92-KISSARIAT(AZIZA(N° 80
 N° 53 CASABLANCA - 23100

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459459
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.   GOTHENBURG RENT CAR
غرض الشركة بإيجاز):)-)

 LOCATION DE VEHICULES
 AUTOMOBILES SANS

.CHAUFFEUR
(: اال تماعي) املقر  عنوان 
 BD GRANDE CEINTURE
 KISSARIAT( AZIZA( N°( 80-90
 N°( 53( CASABLANCA( -( 23100

.CASABLANCA MAROC
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 EL(JABLI(AMAL((:((500(السيدة

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 EL(JABLI(SIHAM((:((500(السيدة

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
  EL JABLI SIHAM السيدة)
 DAR LAMANE (, عنوانه)ا))
 BLOC M IMMEUBLE 325
 N° 6 AIN SEBAA H.M 21322

.CASABLANCA MAROC
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 EL JABLI AMAL السيدة)
 DAR LAMANE (, عنوانه)ا))
 BLOC M IMMEUBLE 325
 N° 6 AIN SEBAA H.M 21322

.CASABLANCA MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 EL JABLI SIHAM السيدة)
 DAR LAMANE (, عنوانه)ا))
 BLOC M IMMEUBLE 325
 N° 6 AIN SEBAA H.M 21322

CASABLANCA MAROC
تم اإليداع القانوني ب-))بتا5يخ)26 

ما25)2222)تحت 5قم)-.
431I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 GROUPE SCOLAIRE NEW
WORLD

إعالن متعدد القرا5ات

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45
 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
 GROUPE SCOLAIRE NEW

WORLD »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: ساحل 
162 تجزئة الساحل CR أوالد حريز - 

26422 برشيد املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.9289

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2219 نونبر) (12 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
سالم) السيد  بين  الحصص  بيع 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  البودي 
عبد) السيد  لصالح  (P121697 5قم)
املجيد أيت العديلة الحامل للبطاقة)

.BJ116818(الوطنية 5قم
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)

انخراط أعضاء) دد.
على) ينص  الذي  (:3 5قم) قرا5 
5فع 5أسمال الشركة باضافة) مايلي:)

 922.222.22 بمبلغ) نقدية  مداخيل 
 1222.222.22 الى) ليصل  د5هم،)
حصص) (9222 د5هم و ذلك بانشاء)

 ديدة بقيمة)122)د5هم.
قرا5 5قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير املقر اال تماعي الى):)تجزئة بد5،)

 ماعة الد5وة)،)برشيد.
قرا5 5قم)5:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد حسن برود،)الحامل)
للبطاقة الوطنية 5قم)B744211)من)
مهامه كمسير للشركة)،)و تبرئة ذمته.))
على) ينص  الذي  (:6 5قم) قرا5 
ملدة) وحيد  كمسير  تعيين  مايلي:)
الكريم) عبد  السيد  واحدة،) سنة 
لهوايشري،الحامل للبطاقة الوطنية)

.A228926(5قم
قرا5 5قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
اعطاء))السيد عبد الكريم لهوايشري)
الحق) الكمري  الكبير  عبد  والسيد 

لالمضاء)سويا.
على) ينص  الذي  (:8 5قم) قرا5 
مايلي:)تغيير البنود:)-4 6)-)7)-)15)من)

القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير املقر اال تماعي.
بند 5قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

5فع 5أسمال الشركة.
بند 5قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

اعادة توزيع الحصص.
على) ينص  الذي  (:15 5قم) بند 

مايلي:)تغييرمسيير الشركة.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (23 بتا5يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2222)تحت 5قم)198.
432I

FIDUFORM SARL

HACHOUMY ASSURANCES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE(ZIADA ،

13002، BENSLIMANE(MAROC

 HACHOUMY ASSURANCES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

3 5قم 5 بلوك د حي كريم  - 13222 
بنسليمان املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.5535
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)23)يوليوز)2219)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»الطابق)3)5قم)5)بلوك د حي كريم))-)
»5قم) إلى) بنسليمان املغرب«) (13222
 13122 (- حي واد الده0) (1 بلوك) (6

بوزنيقة))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

شتنبر)2219)تحت 5قم)532/19.
433I

ste al moustakbal conseil

SACORF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc
SACORF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
إد5يسية 14 طابق التالث املكت0 
5قم 15  فا2 32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

59131
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 أبريل) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SACORF

مكت0) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التحصيل-استشا5ة في التدبير.

إقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
إد5يسية)14)طابق التالث املكت0 5قم)

15))فا2)32222)فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: بوبكر) دحدوح  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيدة))بريكي لبنى):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 3 السيد دحدوح بوبكر عنوانه)ا))
فا2) ( (32222  3 حي ميموزا الشقة)

املغرب.
السيدة))بريكي لبنى عنوانه)ا))5قم)
265)تجزئة  بل تغاث))32222))فا2)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوبكر  دحدوح  السيد 
3)حي ميموزا الشقة)3 32222)فا2))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)1487.
434I

ائتمانية مومن

 Sté EXPRESS LINE
EUROMAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ائتمانية مومن
32 زنقة سبتة بوعرفة، 61222، 

بوعرفة املغرب
 Sté EXPRESS LINE

EUROMAROC SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة سبتة 
5قم 34 مكر5 - 61222 بوعرفة 

املغرب.
تفويت حصص
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5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.619

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2219 د نبر) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

عادل بنمومن) )ة)) تفويت السيد)

522)حصة ا تماعية من أصل)522 

حصة لفائدة))السيد))ة))بشير 5اشدي)

بتا5يخ)25)د نبر)2219.

افقير) حميد  )ة)) السيد) تفويت 

522)حصة ا تماعية من أصل)522 

حصة لفائدة))السيد))ة))بشير 5اشدي)

بتا5يخ)25)د نبر)2219.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

د نبر) (11 بتا5يخ) ( االبتدائية بفجيج)

2219)تحت 5قم)248/2219.

435I

ائتمانية مومن

 Sté EXPRESS LINE
EUROMAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

ائتمانية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 61222، 

بوعرفة املغرب

 Sté EXPRESS LINE

EUROMAROC شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة سبتة 
5قم 34 مكر5 زنقة سبتة 5قم 34 

مكر5 61222 بوعرفة املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.619

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في)25)د نبر)2219)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
زنقة) مكر5  (34 5قم) سبتة  »زنقة 

61222)بوعرفة) 34)مكر5) سبتة 5قم)
املغرب«)إلى)»زنقة عمر السالوي 5قم)

68)-)62222)و دة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نبر) (25 بتا5يخ) ( االبتدائية بفجيج)

2219)تحت 5قم)248/2219.
436I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

CLASS ACADEMICS-Privé
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شا5ع 11 يناير  عملية األطل�سي  

عما5ة  12 شقة 5قم 7 مراكش ، 
42272، مراكش املغرب

CLASS(ACADEMICS-Privé شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ايمان 3 
الطابق السفلي اقامة ايمان شا5ع 
دي باشا املنا5ة  يليز مراكش ذي 
الرسم العقا5ي 24/132876 - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

122675
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CLASS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ACADEMICS-Privé
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اللغات.
 3 ايمان) (: عنوان املقر اال تماعي)
شا5ع) ايمان  اقامة  السفلي  الطابق 
ذي) مراكش  املنا5ة  يليز  باشا  دي 
(- (132876/24 العقا5ي) الرسم 

42222)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد عادل القلدي):))122 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
القلدي) عادل  محمد  السيد 
عنوانه)ا))فيال فتح هللا عرصة الباشا)

مراكش)42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
القلدي) عادل  محمد  السيد 
عنوانه)ا))فيال فتح هللا عرصة الباشا)

مراكش)42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112248.
437I

redallah sarl

HDMH TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

redallah sarl
2 زنقة سو5يا الشقة 15 شا5ع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 
32222، فا2 املغرب

HDMH TRANS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 RUE DE 2 وعنوان مقرها اإل تماعي
 SYRIE(APPT 15 AV(HASSAN(II

FES 30000 FES املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

52275
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HDMH TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغير و بائع الحبوب)

و القطاني بالجملة.
 RUE  2 (: املقر اال تماعي) عنوان 
 DE SYRIE APPT 15 AV HASSAN

II FES 32222 FES)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: وهابي) عادل  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) وهابي  عادل  السيد 
 32222 ( تغات) (3 تجزئة املنتزه) (126

FES)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) وهابي  عادل  السيد 
 32222 ( تغات) (3 تجزئة املنتزه) (126

FES)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)926.
438I

FIDUFORM SARL

TRANS NJIMI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE(ZIADA ،

13002، BENSLIMANE(MAROC
TRANS NJIMI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي 5قم 

34 زنقة فضاالت الحي االدا5ي  - 
13222 بنسليمان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4395

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في)13)يناير)2222)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

أشغال مختلفة او البناء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 24 بتا5يخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

يناير)2222)تحت 5قم)47.

439I
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DATA COMPTA

PATISSERIE LA BANQUEZ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

DATA COMPTA
 RUE(DE(LA(LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،
TANGER MAROC

PATISSERIE(LA(BANQUEZ شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع خالد 
بن الوليد 5قم 89   92222 العرائش 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.1221

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5) (2222 فبراير) (14 في) املؤ5خ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
و الكائن بالعنوان تجزئة) (- التسمية)
املغرب الجديد 5قم)942،)محلين 5قم)
4   92222)العرائش املغرب) 3)و5قم)
شلياح) و املسير من طرف السيد)ة))

العيا�سي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتا5يخ)29)ما25)

2222)تحت 5قم)112.
442I

مينا5ة فينانس  روب

دريناي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مينا5ة فينانس  روب
52 شا5ع موالي 5شيد شقة 5قم 
7 الطابق الرابع  ليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
د5يناي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 52 شا5ع 
موالي 5شيد شقة 5قم 7 الطابق 

الرابع  ليز مراكش - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123463
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)د5يناي.
غرض الشركة بإيجاز):)-)االستيراد)

والتصدير)؛
-)التجا5ة العامة.

الخدمات) أو  العمليات  إدا5ة  ( (-
وتشغيل) وتطوير  )إنشاء) التجا5ية)
واملعا5ض) واملعا5ض  املتاحف 

الفنية).
52)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
الطابق) (7 5قم) شقة  5شيد  موالي 
الرابع  ليز مراكش)-)42222)مراكش)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 52.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد باولو كالون):))2.522)حصة)

بقيمة)12)د5هم للحصة).
لويس) مادلين  ما5لين  السيدة 
2.522)حصة بقيمة) ( (: بون�سي كالون)

12)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كالون  باولو  السيد 
النباتات ستريت 5قم)6)كا5دن سيتس)

11566)القاهرد مصر.
لويس) مادلين  ما5لين  السيدة 
النباتات) عنوانه)ا)) كالون  بون�سي 
 11566 6)كا5دن سيتس) ستريت 5قم)

القاهرد مصر.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) كالون  باولو  السيد 
النباتات ستريت 5قم)6)كا5دن سيتس)

11566)القاهرد مصر
لويس) مادلين  ما5لين  السيدة 

النباتات) عنوانه)ا)) كالون  بون�سي 
 11566 6)كا5دن سيتس) ستريت 5قم)

القاهرد مصر
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112972.

441I

excofi

AMICI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

excofi
الشق 3 عما5ة لحبابي شا5ع الجوالن 

ليدو فا2 ، 31222، فا2 املغرب
AMICI CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 2 

القطعة 6 ب تجزئة 5ياض الزيتون - 
32222 فا2 املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.51289
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))محسن))خرباش)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.668
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.222
فبراير) (13 بتا5يخ) ابركان  يوسف 

.2222
عزالعرب) )ة)) السيد) تفويت 
املنتصر)1.666)حصة ا تماعية من)
السيد) ( لفائدة) حصة  (5.222 أصل)
فبراير) (13 يوسف ابركان بتا5يخ) )ة))

.2222
فهد) لقروق  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.666
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.222
فبراير) (13 بتا5يخ) ابركان  يوسف 

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (26 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)938/2222.

442I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

STE BAHJA PRINT  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M.J.J(CONSEILS  SARL(AU
مركز كماسة شيشاوة ، 42222، 

مراكش املغرب
STE(BAHJA(PRINT  SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مراب 5قم 
215 سوكوما 1 مراكش  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123441
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BAHJA PRINT  SARL
الطباعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الرقمية).
عنوان املقر اال تماعي):)مراب 5قم)
 42222 (- ( مراكش) (1 سوكوما) (215

مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد 5شاد مبا5ك)):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: يوسف) ( مشرع) السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( مبا5ك) 5شاد  السيد 
تا5كة مراكش)) (76 تجزئة امكالة 5قم)

42222)مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) ( السيد مشرع يوسف)
مراكش) (528 حرف ا 5قم) (2 املسيرة)

42222)مراكش املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( مبا5ك) 5شاد  السيد 
تا5كة مراكش)) (76 تجزئة امكالة 5قم)

42222)مراكش املغرب
عنوانه)ا)) ( السيد مشرع يوسف)
مراكش) (528 حرف ا 5قم) (2 املسيرة)

42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112944.

443I

METROPOLE BUSINESS CENTER

METROPOLE FRUITS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شا5ع الز5قطوني الطابق3 ،  
5قم8  الدا5 البيضاء ، 22362، الدا5 

البيضاء املغرب
METROPOLE FRUITS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 59 شا5ع 

ز5قطوني الطابق 3 5قم  8 - 
 الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
457831

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.METROPOLE FRUITS
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفواكه والخضروات..
59)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
ز5قطوني الطابق)3)5قم))8)-)--)الدا5)

البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 (: ايت  عفر) 5شيد  السيد 
بقيمة)122)د5هم.

السيد محمد صوفي):)522)بقيمة)
122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد 5شيد ايت  عفر عنوانه)ا))
الرباط) ( (- اضافي) (2 حي النهضة) (196

املغرب.
السيد محمد صوفي عنوانه)ا))حي)
الرباط) ( (- مجموعة العهد) (1 النهضة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 5شيد ايت  عفر عنوانه)ا))
الرباط) ( (- اضافي) (2 حي النهضة) (196

املغرب
السيد محمد صوفي عنوانه)ا))حي)
الرباط) ( (- مجموعة العهد) (1 النهضة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)731892.
444I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

مقهى سعد ادي

CAFE SAAD IDI 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA »B«
 BUREAU(N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
  cafe saad idi مقهى سعد ادي

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي :  
تجزئةاملنزه 3 5قم 343 بوفكران  - 

52322 مكنا2 مكنا2.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.43159
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)16)أكتوبر)2218)تقر5 حل)
مقهى سعد ادي)cafe saad idi))شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
 122.222 5أسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي)) مقرها  وعنوان  د5هم 
(- ( بوفكران) (343 5قم) (3 تجزئةاملنزه)
ل) نتيجة  مكنا2  مكنا2  (52322
عدم بلوغ الهدف الدي اسست من)

ا لها الشركة.
و عين:

السيد)ة)))محمد)))زنبي))و عنوانه)ا)))
بوفكران)) (343 5قم) (3 تجزئةاملنزه)
52322)مكنا2 مكنا2 كمصفي))ة))

للشركة.
الجمعية) انعقاد  تم  وقد 
الختامية بتا5يخ)16)فبراير)2222)وفي))
(- ( بوفكران) (343 5قم) (3 تجزئةاملنزه)

52322)مكنا2 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)965.
445I

UNION BEST SOLUTIONS

AZYSO TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

AZYSO TRAVAUX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 أيت 
مسعود  ماعة حربيل  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123323

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZYSO TRAVAUX
أشغال) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة أو البناء),)أشغال الكهرباء.
:)دوا5 أيت) عنوان املقر اال تماعي)
 42222 (- ( حربيل) مسعود  ماعة 

مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: سرو5) سميرة  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 1222 (: سرو5) سميرة  السيدة 

بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سرو5  سميرة  السيدة 
حربيل)) مسعود  ماعة  أيت  دوا5 

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سرو5  سميرة  السيدة 
حربيل)) مسعود  ماعة  أيت  دوا5 

42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (23 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112829.
446I

JURISMAG SARL

DIMAERICK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
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 Abdelmoumen(, Appt(N°5
 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc
DIMAERICK SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 323، 
شا5ع موالي اسماعيل  - 22222 

الدا5 البيضاء املغرب.
وفاة شريك

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.422677

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)14)فبراير)2222)تم اإلعالم)
بوفاة الشريك عبد الوهاب))السقاط)
(
ً
تبعا الو5ثة  على  حصصه  توزيع  و 
نونبر) (22 في) املؤ5خ  اإل5اثة  لرسم 

2219)بالشكل األتي):
 7 ( (، ( بن  لون) ( نعيمة) السيد)ة))

حصة).
 7 ( (، ( السقاط) حسناء) السيد)ة))

حصة).
 12 ( (، ( السقاط) علي  السيد)ة))

حصة).
السيد)ة))يوسف))السقاط))،))12 

حصة).
السيد)ة))محسن السقاط))،))12 

حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733827.
447I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

SOCIFERMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

SOCIFERMA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 طريق 
النو5 حي أكدال تجزئة 5قم د 22 

سدي يحيى - 62222 و دة اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

34913
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIFERMA
بيع كل) (* (: غرض الشركة بإيجاز)

مواد البناء).
عنوان املقر اال تماعي):)13)طريق)
 22 د) 5قم  تجزئة  أكدال  حي  النو5 
و دة اململكة) (62222 (- سدي يحيى)

املغربية.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
((: الرحمان) عبد  بوهالل  السيد 
522)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
 252 ( (: أحمد) برمضان  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
حصة) (252 ( (: السيد عما5 مراد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
(: الرحمان) عبد  بوهالل  السيد  (

522)بقيمة)52.222)د5هم.
 252 (: أحمد) برمضان  السيد 

بقيمة)25.222)د5هم.
بقيمة) (252 (: مراد) عما5  السيد 

25.222)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحمان) عبد  بوهالل  السيد 
عنوانه)ا))دوا5 اعساو سيدي بولخلف)
ولتانة)62222)و دة اململكة املغربية.
السيد برمضان أحمد عنوانه)ا))
ف) زنقة  الوفاء) تجزئة  ملحلة  ظهر 
اململكة) و دة  (62222  17 5قم) (2

املغربية.
السيد عما5 مراد عنوانه)ا))حي بام)

زنقة)13)5قم)22)سيدي يحي))62222 

و دة اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد برمضان أحمد عنوانه)ا))

ف) زنقة  الوفاء) تجزئة  ملحلة  ظهر 

اململكة) و دة  (62222  17 5قم) (2

املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (29 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)942.

448I

JURISMAG SARL

DIMAERICK SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

DIMAERICK SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 323، 

شا5ع موالي اسماعيل - 22222 

الدا5 البيضاء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.422677

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 فبراير) (14 املؤ5خ في)

السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

السقاط محسن كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733827.

449I

Cabinet LAMRINI HADI

AIT AL KHIYAR SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شا5ع إبن سينا الناضو5 ، 

62222، الناضو5 املغرب
AIT AL KHIYAR SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطا5 
الناضو5 - 62222 الناظو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
19729

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIT AL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.KHIYAR SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 PROMOTEUR IMMOBILIER
 ; MARCHAND DE BIENS
 IMMEUBLE ; MARCHAND DE

.TERRAIN
عنوان املقر اال تماعي):)حي املطا5)

الناضو5)-)62222)الناظو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد عبداوي محمد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبداوي محمد عنوانه)ا))
 4 5قم) (22 زنقة) (1 سكتو5) عا5يض 

الناظو5)62222)الناظو5 املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبداوي محمد عنوانه)ا))
 4 5قم) (22 زنقة) (1 سكتو5) عا5يض 

الناظو5)62222)الناظو5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)22)فبراير)

2222)تحت 5قم)251.
452I

STE LIZITRANS

LIZITRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE LIZITRANS
 KSAR TEMZOUGHINNE N°

 170 ELKHENG(ERRACHIDIA ،
52000، ERRACHIDIA(MAROC

LIZITRANS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 172 
قصر تمزوغين الخنك الرشيدية - 

52222 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

13655
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LIZITRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر اال تماعي):)5قم)172 
(- الرشيدية) الخنك  تمزوغين  قصر 

52222)الرشيدية املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: الحسين) وناصر  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: سعيد) مرزوك  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد وناصر الحسين عنوانه)ا))
الزنقة)46)5قم)28)حي تا5كة الجديدة))

52222)الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا)) سعيد  مرزوك  السيد 
 52452 تنغير) النيف  مجران  قصر 

تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وناصر الحسين عنوانه)ا))
الزنقة)46)5قم)28)حي تا5كة الجديدة))

52222)الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)323/2222.
451I

EL(MAQHOR(ABDELHAK

STE BAHJAT SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EL(MAQHOR(ABDELHAK
شا5ع الفداء تجزئة سميرة تاونات  
34222  املغرب تاونات، 34222، 

تاونات املغرب
 STE BAHJAT SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : طريق ابو 
ظبي احجر اد5يان تاونات - 34222 

تاونات املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.485

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2219 نونبر) (26 املؤ5خ في)
شركة) (STE BAHJAT SARL AU
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
الوحيد مبلغ 5أسمالها)42.222)د5هم)
وعنوان مقرها اإل تماعي طريق ابو)
 34222 (- ظبي احجر اد5يان تاونات)

تاونات املغرب نتيجة ل-)عدم تحقيق)
اي 5قم معامالت)

و عين:
و) ( البراهمي) ( احمد) السيد)ة))
احجر) ظبي  ابو  طريق  عنوانه)ا))
اد5يان تاونات)34222)تاونات املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
2219)وفي طريق ابو) 26)نونبر) بتا5يخ)
 34222 (- ظبي احجر اد5يان تاونات)

تاونات املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( االبتدائية بتاونات)

2222)تحت 5قم)16/2222.
452I

الفضيلة

MILOUD CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

الفضيلة
5قم 529 شقة 5قم 4 الوحدة 

5 شا5ع عالل الفا�سي  مراكش ، 
42272، مراكش املغرب

 MILOUD CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 529 
شقة 5قم 2 الطابق األول الوحدة 
5 شا5ع عالل الفا�سي  - 42222 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.81479

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)27)نونبر)2217)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
2)الطابق األول) 529)شقة 5قم) »5قم)
(- ( الفا�سي) عالل  شا5ع  (5 الوحدة)
»محل) إلى) املغرب«) مراكش  (42222
عما5ة 5قم) ( (3 5قم) ( بالطابق األ5�سي)
مراكش)) (42222 (- تجزئة املنا5) (157

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

2218)تحت 5قم)92925.
453I

ائتمانية لرفيد

ALIBER S.A.R.L.A.U
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية لرفيد
شا5ع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عما5ة املحيط, طابق الثاني 5قم:14 

، 92222، العرائش املغرب
ALIBER S.A.R.L.A.U شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع ابن 
مرحل زنقة طنجة عما5ة املحيط 
5قم14’ الطابق التاني - 92222 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

5121
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALIBER S.A.R.L.A.U
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب الغير
النقل الوطني والدولي.

عنوان املقر اال تماعي):)شا5ع ابن)
املحيط) عما5ة  طنجة  زنقة  مرحل 
 92222 (- التاني) الطابق  5قم14’)

العرائش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بر ل) 5 اء) السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بر ل  5 اء) السيدة 
 92222 ثكنة الد5ك امللكي العرائش)

العرائش املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بر ل  5 اء) السيدة 
 92222 ثكنة الد5ك امللكي العرائش)

العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتا5يخ)24)ما25)

2222)تحت 5قم)126.
454I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

مكتب املحاسبة عباوي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شا5ع عالل ابن عبد 
هللا 5قم 32 الريش ، 52422، الريش 

املغرب
مكت0 املحاسبة عباوي

 شركة ذات مسؤلية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي الطابق 
الثالث شا5ع عالل بن عبد هللا 5قم 

32 - 42522 الريش املغرب.
تغيير نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.1183

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2222 يناير) (29 في) املؤ5خ 
نشاط الشركة من)»اشغال املحاسبة)
»محاس0) إلى) املختلفة«) االشغال  و 

مستقل«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
26)فبراير) )بتا5يخ) االبتدائية بميدلت)

2222)تحت 5قم)32)مكر5.
455I

mohammed boumzebra

 STE RABS TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

mohammed boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE RABS TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : زنقة 
اسفي حي النجاة - 23222 سوق 

السبت املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.2727

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2222 فبراير) (27 في) املؤ5خ 
 STE RABS TRAVAUX SARL حل)
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  (AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ 5أسمالها)
مقرها) وعنوان  د5هم  (100.000,00
(- النجاة) حي  اسفي  زنقة  اإل تماعي 
23222)سوق السبت املغرب نتيجة)

القفالها بصفة نهائية.
و عين:

السيد)ة))5بيع))حداوي و عنوانه)ا))
سوق السبت) (23222 سوق السبت)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زنقة) وفي  (2222 فبراير) (27 بتا5يخ)
سوق) (23222 (- النجاة) حي  اسفي 

السبت املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا5يخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)
29)ما25)2222)تحت 5قم)63/2222.
456I

FIDERSER

 STE RETBIA TRANSPORT
CONCRETE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE
MAROC

 STE RETBIA TRANSPORT
CONCRETE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
االمل 1 5قم 2299 - 14252  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

74461
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 STE RETBIA TRANSPORT

.CONCRETE
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع واالشغال املختلفة.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
  14252 (- (2299 5قم) (1 االمل)

القنيطرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: يونس) التايك  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) يونس  التايك  السيد 
 14252  2299 5قم) (1 االمل) تجزئة 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) يونس  التايك  السيد 
تجزئة الخير 5قم)262 14222)سيدي)

سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)54511/2222.

457I

karama conseil

 STE ESPACE NOUR COM
PRIVE SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
5قم 33 الشقة 5قم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا2 
5قم 33 الشقة 5قم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا2، 

32222، فا2 املغرب
 STE ESPACE NOUR COM PRIVE

SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
التاني مكت0 2 تجزئة اسماء 2ب 
3ب طريق عين الشقف فا2 - 

32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

61853
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ESPACE NOUR COM PRIVE

.SARL AU
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا5ي.
الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
التاني مكت0)2)تجزئة اسماء)2ب)3ب)
 32222 (- طريق عين الشقف فا2)

فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
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: حسني) خوالني  5شيد   السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حسني) خوالني  5شيد  السيد 
عنوانه)ا))فا2)32222)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حسني) خوالني  5شيد  السيد 
عنوانه)ا))فا2)32222)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (13 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)521/2222.
458I

karama conseil

 STE SAKAN AZZAHR .COM
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
5قم 33 الشقة 5قم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا2 
5قم 33 الشقة 5قم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا2، 

32222، فا2 املغرب
 STE(SAKAN(AZZAHR .COM
SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 11 الزنقة 
25 شا5ع السعادة املتجر 1 فا2 - 

32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

61817
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SAKAN AZZAHR .COM SARL

.AU
غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

البناء)-)منعش عقا5ي.
عنوان املقر اال تماعي):)11)الزنقة)
(- فا2) (1 شا5ع السعادة املتجر) (25

32222)فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد عبد هللا الزهري)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا الزهري عنوانه)ا))

فا2)32222)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الزهري عنوانه)ا))

فا2)32222)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)455/2222.
459I

RAHHALI CONSEIL

BEBA INDUSTRIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech(Maroc
BEBA INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 1482 
العزوزية ، مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123417

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEBA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INDUSTRIE
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)
إدا5ة العمليات التجا5ية أو الصناعية

-)تصنيع الو5ق الصحي
5قم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 42222 (- مراكش) (، العزوزية) (1482

مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيدة ايمان البجاني)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة ايمان البجاني عنوانه)ا))
اقامة ح0 امللوك زنقة اوالد سعيد)
سطات) (26222 سطات) (،81 5قم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ايمان البجاني عنوانه)ا))
اقامة ح0 امللوك زنقة اوالد سعيد)
سطات) (26222 سطات) (،81 5قم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112924.
462I

Fiduciaire jazouli mohammed

ROC MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شا5ع ابو بكر الصديق فا2، 

32222، فا2 املغرب
ROC MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 18 شا5ع 
الدا5 البيضاء الحي الصناعي فا2 

32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62343
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ROC (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MAROC
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 MARCHAND DE GRAINS
 -( FABRICANT( D’HUILES
 PAR PROCEDES DE PRESSE

.CONTINUE
18)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
فا2) الصناعي  الحي  البيضاء) الدا5 

32222)فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

3.522.222)د5هم،)مقسم كالتالي:
((: الرحموني) هللا  عبد  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (17.522

للحصة).
السيد محمد الرحموني):))12.522 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 7.222 ( (: السيد 5شيد الرحموني)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحموني) هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا))كلم)2)زنفة الصقلية طريق)

ايموزا5)32222)فا2 املغرب.
السيد محمد الرحموني عنوانه)ا))
1)زنقة محمد عبدو الشقة)11)اقامة)
ما و5يل)1)م ج)32222)فا2 املغرب.
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السيد 5شيد الرحموني عنوانه)ا))
بن عبد) زنقة  رير شا5ع عالل  (28
هللا شقة)5)اقامة ملرود)32222)فا2)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الرحموني عنوانه)ا))
1)زنقة محمد عبدو الشقة)11)اقامة)
ما و5يل)1)م ج)32222)فا2 املغرب
السيد 5شيد الرحموني عنوانه)ا))
بن عبد) زنقة  رير شا5ع عالل  (28
هللا شقة)5)اقامة ملرود)32222)فا2)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)973/2222.
461I

MOORISH

 TAMESNITY ASCENSEUR  
SARL AU

إعالن متعدد القرا5ات

MOORISH
39 شا5ع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 22282، الدا5 البيضاء املغرب
 TAMESNITY ASCENSEUR  

SARL AU   »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 61 شا5ع 
اللة الياقوت ومصطفى املعاني 
املركز التجا5ي الرياض الرقم 85 
الطابق 2 - 22292 الدا5 البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.375827

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (22 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
الحصص:) تفويت  (.1 5قم) قرا5 
املصادقة) (• مايلي:) على  ينص  الذي 
52)حصة) على تفويت السيد العربي)
التي يملكها في الشركة لفائدة السيد)
لفائدة) حصة  (52 و) الوا5تي  عصام 
الرئيسان) الوا5تي  أحمد  السيد 

الجديدان

تعيين مسير  ديد) ( (.2 قرا5 5قم)
مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)
غير) ملدة  مسيرة  الشركة  تصبح  (•
طرف) من  سيتم  والتوقيع  محدودة 
السيد عصام الوا5تي و أحمد الوا5تي)

الرئيسان الجديدان
الشكل) تحويل  (.3 5قم) قرا5 
الذي ينص على) (: للشركة) القانوني 
القانوني) الشكل  تحويل  (• مايلي:)
ذات مسؤولية) من شركة  ( للشركة)
محدودة للشريك الواحد إلى شركة)

ذات مسؤولية محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة)
بند 5قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات
بند 5قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

5أ2 مال الشركة وحصص الشركاء
على) ينص  الذي  (:14 5قم) بند 
قانون والتزام) (- إدا5ة الشركة) مايلي:)

اإلدا5ة)-)التوقيع اال تماعي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733117.
462I

Cabinet LAMRINI HADI

FAZOUAR SABLES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شا5ع إبن سينا الناضو5 ، 

62222، الناضو5 املغرب
FAZOUAR SABLES SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي أوالد 
لحسن 5قم 22 الناظو5 - 62222 

الناظو5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

19635
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAZOUAR SABLES SARL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 EXPLOITATION DE CARRIERE

.DE TOUTES NATURES
:)حي أوالد) عنوان املقر اال تماعي)
 62222 (- الناظو5) (22 5قم) لحسن 

الناظو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: عالل) العوا5ي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: الحسن) الفهمي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عالل  العوا5ي  السيد 
حي أوالد ميمون شا5ع نيعمة 5قم)87 

الناظو5)62222)الناظو5 املغرب.
السيد الفهمي الحسن عنوانه)ا))
الناظو5) (226 5قم) طنجة  شا5ع 

62222)الناظو5 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عالل  العوا5ي  السيد 
حي أوالد ميمون شا5ع نيعمة 5قم)87 

الناظو5)62222)الناظو5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)24)فبراير)

2222)تحت 5قم)152.
463I

global compta et conseils

MOSAIC ART DESIGN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global compta et conseils
12,شا5ع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب
MOSAIC ART DESIGN شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املجد زنقة 
12 القطعة 696 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124237
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOSAIC ART DESIGN
الصناعة) (: غرض الشركة بإيجاز)
واالستيراد) والرخام  لزليج  التقليدية 

والتصدير.
املجد) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 92222 (- (696 القطعة) (12 زنقة)

طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الوزاني) حسن  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الوزاني  حسن  السيد 
شا5ع موالي 5شيد تجزئة مونة اقامة)
طنجة) (92222  16 5قم) االد5ي�سي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الوزاني  حسن  السيد 
شا5ع موالي 5شيد تجزئة مونة اقامة)
طنجة) (92222  16 االد5ي�سي 5قم16 

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232488.
464I

MAMOUN CONSULTING SARL AU

ATRIANA SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAMOUN CONSULTING
SARL AU

شا5ع املشي�سي. الحي االدا5ي 
ص.ب. 5قم 193، 91222، 
CHEFCHAOUEN املغرب

ATRIANA SARL AU شركة
 ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
الجناح األخضر.  حي الصبانين 

91222 شفشاون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

1469
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATRIANA SARL AU
مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومقهى وممون الحقالت).
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الصبانين) حي  ( األخضر.) الجناح 

91222)شفشاون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
معاد) العلمي  األمين  إبن  السيد 

د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:
للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

معاد) العلمي  األمين  إبن  السيد 
عنوانه)ا))شا5ع موالي عبد الرحمان)
 91222 الشرفاء) حي  الشريف 

شفشاون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
معاد) العلمي  األمين  إبن  السيد 
عنوانه)ا))شا5ع موالي عبد الرحمان)
 91222 الشرفاء) حي  الشريف 

شفشاون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا5يخ) ( بشفشاون) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)25/2222.
465I

L’OCEAN BLEU DE L’ORIENTAL

 L'OCEAN BLEU DE
L'ORIENTAL SARL  AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

L›OCEAN BLEU DE L›ORIENTAL
 OUJDA 15 RUE(JAMAL(EDDINE

 AFGHANI 1ER(ETAGE(N3 ،
60000، OUJDA(MAROC

 L›OCEAN BLEU DE(
L›ORIENTAL(SARL (AU  شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  15 زنقة 
 مال الدين افغاني الطابق االول 
5قم 3  و دة 62222  و دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
34923

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 L’OCEAN BLEU DE L’ORIENTAL(

. SARL (AU
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مطعم.
15)زنقة) ( عنوان املقر اال تماعي):)
االول) الطابق  افغاني  الدين   مال 
5قم)3))و دة)62222))و دة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: شو5اق) وديع  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) شو5اق  وديع  السيد 
بنميرة) تجزئة  الثاني  الحسن  شا5ع 
و دة) ( (62222  72 5قم) نهرالنيل 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) شو5اق  وديع  السيد 
بنميرة) تجزئة  الثاني  الحسن  شا5ع 
و دة) ( (62222  72 5قم) نهرالنيل 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)957.
466I

alexi

CONRISE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

alexi
 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،
casablanca maroc

CONRISE TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع اللة 
ياقوت 5كن مصطفى املعاني الطابق 

4 5قم 16 مركز 5ياض الدا5 البيضاء 
- 22322 الدا5 البيضاء املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

453667
 25 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONRISE TRAVAUX
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وبيع) شراء) العقا5ي  الترويج  البناء)

مواد البناء.
عنوان املقر اال تماعي):)شا5ع اللة)
ياقوت 5كن مصطفى املعاني الطابق)
4)5قم)16)مركز 5ياض الدا5 البيضاء)-)

22322)الدا5 البيضاء)املغرب..
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 322 ( (: الصادق) بوشي0  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد الغزالي تبرك):))422)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد عبد الرحيم املتوكل):))322 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 322 (: الصادق) بوشي0  السيد 

بقيمة)122)د5هم.
بقيمة) (422 (: السيد الغزالي تبرك)

122)د5هم.
السيد عبد الرحيم املتوكل):)322 

بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوشي0 الصادق عنوانه)ا))
دوا5 الهواو5ة سىدى 5حال الشاطى)

برشيد)26175)برشيد املغرب.
عنوانه)ا)) تبرك  الغزالي  السيد 
الجديد) البئر  خولة  تجزئة  (495

24152)البئر الجديد املغرب.
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املتوكل) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))دوا5 الهواو5ة سىدى 5حال)

الشاطى)26175)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوشي0 الصادق عنوانه)ا))
دوا5 الهواو5ة سىدى 5حال الشاطى)

برشيد)26175)برشيد املغرب
عنوانه)ا)) تبرك  الغزالي  السيد 
الجديد) البئر  خولة  تجزئة  (495

24152)البئر الجديد املغرب
املتوكل) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))دوا5 الهواو5ة سىدى 5حال)

الشاطى)26175)برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733733.
467I

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

»مهيريز«  
شركة ذات املسؤولية املحدودية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GLOBAL BUSINESS
CONSULTING

 RUE ABOU AL HASSAN
 AL(MARINI(IMM. AMIRA
 2 MEKNES(RUE(ABOU(AL
 HASSAN AL MARINI IMM.
 AMIRA 2 MEKNES، 50300،

MEKNES MAROC
»مهيريز«  شركة ذات املسؤولية 
املحدودية شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

حد بوحسوسن خنيفرة - 54222 
خنيفرة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
3243

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
املسؤولية) ذات  شركة  ( »مهيريز«)

املحدودية.
األعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املختلفة أو البناء.
مركز) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 54222 (- خنيفرة) بوحسوسن  حد 

خنيفرة))املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
ذات) شركة  ( »مهيريز«) الشركة)
املسؤولية املحدودية):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة العيساوي نو5ة))عنوانه)ا))

تازة)35222)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الجكاني  واد  السيد 

خنيفرة)54222)خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتا5يخ)26)فبراير)

2222)تحت 5قم)61/2222.
468I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

 BUREAU DE CHANGE AL
HIJA

إعالن حر

 BUREAU DE CHANGE AL HIJRA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة ، 
5أسمالها1.000.000,00  د5هم.

مقر الشركة: حي الصياغين 5قم 72، 
طنجة.

السجل التجا5ي 5قم 33771 - 
طنجة.

استثنائي) عام  إثر  مع  على 
للشركاء)منعقد يوم)25)د نبر)2218  

بمقر الشركة تقر5 ما يلي:
-1)اإلعالم بوفاة الشريك واملسير)

السيد))عبد القاد5نزيه العوامي).
عبد) السيد  حصص  توزيع  (2-
القاد5 نزيه العوامي على الو5ثة تبعا)
نونبر) (22 في) املؤ5خ  اال5اثة  لرسم 

2218)على الشكل التالي):
حنان) للسيدة  حصة  (1252 (-
اخديم الحاملة للبطاقة الوطنية 5قم)

 .K243346
حصة للسيدة آسية نزيه) (417 (-
الوطنية) للبطاقة  الحاملة  العوامي 

. K19298(5قم
417)حصة للسيدة نعيمة نزيه) (-
الوطنية) للبطاقة  الحاملة  العوامي 

.K22523(5قم
عشوشة) للسيدة  حصة  (417 (-
للبطاقة) الحاملة  العوامي  نزيه 

.K48621(الوطنية 5قم
حصة للسيد محمد نزيه) (833 (-
الوطنية) للبطاقة  الحامل  العوامي 

.K45694(5قم
833)حصة للسيد يوسف نزيه) (-
الوطنية) للبطاقة  الحامل  العوامي 

.K68311(5قم
833)حصة للسيد عبد الحميد) (-
للبطاقة) الحامل  العوامي  نزيه 

.K122457(الوطنية 5قم
التأكيد على أن السيد محمد) (3-
املسير) هو  سيكون  العوامي  نزيه 

الوحيد للشركة.
املوافقة على النظام األسا�سي) (4-

املعدل.
 29 يوم) القانوني  اإليداع  أنجز  (-
التجا5ية) باملحكمة  (2219 يناير)

بطنجة تحت 5قم):)766.   
469I

ACALDEP

STE ACALDEP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ACALDEP
 LOT 67 LOTISSEMENT(RABHA
 BOUANANIA(ZOUAGHA(BAS ،

30000، FES(MAROC
STE ACALDEP شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 LOT وعنوان مقرها اإل تماعي
 67 LOTISSEMENT(RABHA

 BOUANANIA(ZOUAGHA(BAS -
.30000  Fes(MAROC

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.55381
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 ما25) (24 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
اإلاله) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
حصة ا تماعية من) (1.222 حماني)
أصل)1.222)حصة لفائدة))السيد))ة))

عمر حماني بتا5يخ)24)ما25)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (26 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)626.
472I

CABINET(JURIDIQUE(BNIAICH

 INSTITUTION
 PEDAGOGIQUE MIRDASS

PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET(JURIDIQUE(BNIAICH
 OPP(ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،
CASABLANCA MAROC

 INSTITUTION(PEDAGOGIQUE
MIRDASS PRIVEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
لكريمات زنقة 29 5قم 18 

الدا5البيضاء - 22222 الدا5البيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)26)د نبر)2219)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 18 5قم) (29 زنقة) لكريمات  »حي 
22222)الدا5البيضاء) الدا5البيضاء)-)
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املغرب«)إلى)»تزئجة األنصري 5قم)65 
الدا5البيضاء)) (22222 (- بوعزة) دا5 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

يناير)2222)تحت 5قم)136733.
471I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

 TANGER CODING ET
ACCESSOIRES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV(DE(LA(LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR(BUREAU 21 C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 TANGER CODING ET

ACCESSOIRES SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي البرانص 
تجزئة نر س شا5ع الصنوبر 5قم 44  

- 92222 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

122977
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TANGER CODING ET (:

.ACCESSOIRES SARL
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ملحقات))إكسسوا5ات))السيا5ات
تركي0 و إصالح معدات السيا5ات

االستيراد و التصدير
بجميع) القيام  عامة،) وبصفة 
املالية،) الصناعية،) العمليات 

املنقولة) غير  و  املنقولة  التجا5ية،)
التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة)
بهدف الشركة قصد تحقيق نجاحها)

و تنميتها.
البرانص) (: عنوان املقر اال تماعي)
تجزئة نر س شا5ع الصنوبر 5قم)44  

-)92222)طنجة))املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 HOUSSINE AIT السيد)
HAMMOU(:(500)بقيمة)122)د5هم.

 LATIFA( ALAH( YANE( : السيدة)
522)بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

 HOUSSINE AIT السيد)
 COMPLEXE((عنوانه)ا(HAMMOU
 HASSANI RES AZIZIA GHITA 1

.N22 92222 TANGER MAROC
 LATIFA ALAH YANE السيدة)
 COMPLEXE HASSANI عنوانه)ا))
 RES AZIZIA GHITA 1 N22 92222

.TANGER MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 LATIFA ALAH YANE السيدة)
 COMPLEXE HASSANI عنوانه)ا))
 RES AZIZIA GHITA 1 N22 92222

TANGER MAROC
تم اإليداع القانوني ب-))بتا5يخ)12 

يناير)2222)تحت 5قم)-.
472I

Trefle(Conseil

MERCURE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc
 MERCURE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي شا5ع أبو 

بكر القاديري و شا5ع محمد الحصلي 
سيدي معروف - 22222 الدا5 

البيضاء  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.183265

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 ما25) (23 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
و) األ هزة  وتوزيع  »استيراد 

املعدات الطبية«).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733669.

473I

STE HTCPRO SARL

ROLINE CAKE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 RUE(MLY(ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA(MAROC
 ROLINE CAKE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي محل 5قم 
3 عما5ة مالك شا5ع تادلة مابيال - 

12222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

143733
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROLINE CAKE
صانع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحلويات
-)التدبير التجا5ي.

عنوان املقر اال تماعي):)محل 5قم)
(- تادلة مابيال) عما5ة مالك شا5ع  (3

12222)الرباط املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة زكية التراب):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيدة مريم مرشيد):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) التراب  زكية  السيدة 
 1 عما5ة) الوازيس  اقامة  (23 قطاع)
شقة)12)حي الرياض)12222)الرباط)

املغرب.
عنوانه)ا)) مرشيد  مريم  السيدة 
الشطر) اقامة  (12 الشقة) (44 5قم)
امطاع) اوالد  5ياض  تجزئة  ( الثاني)

12222)تما5ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) التراب  زكية  السيدة 
 1 عما5ة) الوازيس  اقامة  (23 قطاع)
شقة)12)حي الرياض)12222)الرباط)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بالرباط) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1651.
474I

MOORISH

ELIZONE SARL
إعالن متعدد القرا5ات

MOORISH
39 شا5ع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 22282، الدا5 البيضاء املغرب
ELIZONE SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 39 شا5ع 
اللة الياقوت الطابق 5 الشقة د - 

22282 الدا5 البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.355271



2(02 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (24 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1.)تفويت حصص):)الذي)

ينص على مايلي:)•
املصادقة))على تفويت السيد أنس)
في) يملكها  التي  حصة  (522 بنجلون)
الشركة لفائدة السيد حمزة الهاشمي)

املسير والشريك الواحد للشركة
تعيين مسير الشركة:) (.2 قرا5 5قم)
استقالة) (• مايلي:) على  ينص  الذي 
السيد أنس بنجلون و بالتالي تصبح)
محدودة) غير  ملدة  مسيرة  الشركة 
الهاشمي)) حمزة  السيد  طرف  من 

والتوقيع سيتم من طرفه)
قرا5 5قم)3.تحويل الشكل القانوني)
(• مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

للشريك الواحد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة
بند 5قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات
بند 5قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

5أ2 مال الشركة وحصص الشركاء
بند 5قم)14:)الذي ينص على مايلي:)
والتزامات) حقوق  (- الشركة) إدا5ة 

اإلدا5ة-)التوقيع)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733118.
475I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 HAJAR DESARROLLO SARL 
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زنقة بو5سعيد حي الفتح عما5ة بالل 
طابق االول الشقة  5قم 21 العيون ، 

72222، العيون املغرب
 HAJAR DESARROLLO SARL AU 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي طاح املركز 

بدون 5قم - 72222 طرفاية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

32911
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAJAR((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DESARROLLO SARL AU
تعبئة)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصناعة) (، امللح) وبيع  وتغليف 

الغذائية.
طاح) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
طرفاية) (72222 (- 5قم) بدون  املركز 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
اسويح) الرحمان  عبد  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اسويح) الرحمان  عبد  السيد 
طرفاية) الداو5ة  مركز  عنوانه)ا))

72222)طرفاية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اسويح) الرحمان  عبد  السيد 
طرفاية) الداو5ة  مركز  عنوانه)ا))

72222)طرفاية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
11)فبراير) )بتا5يخ) االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)356/2222.

476I

ائتمانية مومن

 Sté COMPLEXE PALAIS DES
 JARDINS BNI AAMAR

SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية مومن
32 زنقة سبتة بوعرفة، 61222، 

بوعرفة املغرب
 Sté COMPLEXE PALAIS DES

 JARDINS BNI AAMAR SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 234 حي 
الوحدة - 61222 بوعرفة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.515
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
2222)تقر5 حل) 27)فبراير) املؤ5خ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 Sté COMPLEXE الوحيد) الشريك 
 PALAIS DES JARDINS BNI
مبلغ 5أسمالها) ( (AAMAR SARL AU
مقرها) وعنوان  د5هم  (122.222
اإل تماعي)234)حي الوحدة)-)61222 
بوعرفة املغرب نتيجة ل):)عدم نجاح)

املشروع.
234)حي) و حدد مقر التصفية ب)

الوحدة)-)61222)بوعرفة املغرب.)
و عين:

املاحي) ( العزيز) عبد  السيد)ة))
الز5قطوني) شا5ع  (15 عنوانه)ا)) و 
)ة)) بوعرفة املغرب كمصفي) (61222

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( االبتدائية بفجيج)

2222)تحت 5قم)25/2222.

477I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

FAISOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العما5ة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب
FAISOT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 12 
السويقة القديمة مركز سيدي 

أحمد الكنتو5 - 46322 اليوسفية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
2653

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAISOT
التركي0) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الز5اعي
األعمال الز5اعية واملتنوعة

أعمال مختلفة أو البناء
 12 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)
السويقة القديمة مركز سيدي أحمد)
الكنتو5)-)46322)اليوسفية املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الجبا5 امحيني):))333 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
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 334 ( (: الزكو5ي) مبا5ك  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 333 ( (: مشقوق) خليل  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

امحيني) الجبا5  عبد  السيد 
 46322 العين) 5ا2  مركز  عنوانه)ا))

اليوسفية املغرب.
السيد مبا5ك الزكو5ي عنوانه)ا))
 46322 دوا5 السماحات ا نان بويه)

اليوسفية املغرب.
عنوانه)ا)) مشقوق  خليل  السيد 
 46322 العين) 5ا2  العوادلة  دوا5 

اليوسفية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
امحيني) الجبا5  عبد  السيد 
 46322 العين) 5ا2  مركز  عنوانه)ا))

اليوسفية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا5يخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)83/2222.
478I

nezha(elwassi

 DELTA TACTICAL GROUP(
(DTG

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

nezha(elwassi
 BD. MOHAMMED(V. RES .62

 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE
 N°1 EL(JADIDA ، 24000، el

jadida marco
 DELTA(TACTICAL(GROUP (DTG(

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 62. اقامة 
املنصو5 باهلل شا5ع محمد الخامس 
,الطابق 3 5قم الشقة 15 الجديدة - 

24222 الجديدة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

16431

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DELTA((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TACTICAL GROUP (DTG

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

SECURITE

 SECURITE(ENTREPRISE DE

(FORNITURE D’AGENTS DE

.FORMATION

عنوان املقر اال تماعي):)62.)اقامة)

املنصو5 باهلل شا5ع محمد الخامس)
,الطابق)3)5قم الشقة)15)الجديدة)-)

24222)الجديدة))املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

922)حصة) ( (: السيد نزا5 فيفاني)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

 122 ( (: الركراكي) اومامة  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 6 عنوانه)ا)) فيفاني  نزا5  السيد 
زنقة سيدي قاسم الجديدة))24222 

الجديدة املغرب.

السيدة اومامة الركراكي عنوانه)ا))

87الجديدة) 5قم) الكوتر  تجزئة 

24222)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 6 عنوانه)ا)) فيفاني  نزا5  السيد 
زنقة سيدي قاسم الجديدة))24222 

الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)24926.

479I

NEOCOMPTADUNORD

TERABDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

TERABDA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة اكادير 
اقامة كسو2  الطابق اال5�سي - 

92222 طجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124847
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TERABDA
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
بيع و شراء) ميع األمالك)) العقا5ي،)
إنجاز) ( و) البناء) اعمال  العقا5ية،)

الد5اسات املتعلقة بأعمال البناء.
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
اكادير اقامة كسو2))الطابق اال5�سي)

-)92222)طجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 42 ( (: السيد عبد سالم ابضال2)

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
السيدة اية ابضال2):))25)حصة)

بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
 25 ( (: ابضال2) نجي0  السيد 

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
 12 ( (: ابضالص) يسرى  السيدة 

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ابضال2) سالم  عبد  السيد 
امراح شلوح زنقة سطات) عنوانه)ا))
طنجة) ( (92222 طنجة) مقرع   امع 

املغرب.
عنوانه)ا)) ابضال2  اية  السيدة 
امراح شلوح زنقة سطات  امع مقرع)

طنجة)92222))طنجة املغرب.
السيد نجي0 ابضال2 عنوانه)ا))
امراح شلوح زنقة سطات  امع مقرع)

طنجة)92222)طنجة املغرب.
السيد يسرى ابضالص عنوانه)ا))
امراح شلوح زنقة سطات  امع مقرع)

طنجة)92222))طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ابضال2) سالم  عبد  السيد 
امراح شلوح زنقة سطات) عنوانه)ا))
طنجة) ( (92222 طنجة) مقرع   امع 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)231259.
482I

THALAL CONSULTANTS

VICDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
VICDA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي نوا5ا 

با5يير طريق  بل االخضر  - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
123379

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 نونبر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
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املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.VICDA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات فيما يتعلق بالفنادق.

نوا5ا) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 42222 (- ( با5يير طريق  بل االخضر)

مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيدة دانييل  وزيفين تيكشيو))

:))5)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 5 ( (: بينسيمون) فيكتو5  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

الشركة دافي ايموبيليي):))92)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة دانييل  وزيفين تيكشيو))

عنوانه)ا))17)بولفا5 بودوان لو سوالي)

دو5))26162) وان لي بان فرنسا.
بينسيمون) فيكتو5  السيد 

 26162 بولفا5 بودوان) (17 عنوانه)ا))

 وان لي بان فرنسا.

الشركة دافي ايموبيليي عنوانه)ا))

26162) وان لي) بولفا5 بودوان) (17

بان فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة دانييل  وزيفين تيكشيو))

عنوانه)ا))17)بولفا5 بودوان لو سوالي)

دو5))26162) وان لي بان فرنسا
بينسيمون) فيكتو5  السيد 

 26162 بولفا5 بودوان) (17 عنوانه)ا))

 وان لي بان فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (25 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112873.

481I

مكت0 عادل اليعقوبي

 SAVEURS DU DETROIT,

SARL-AU
إعالن متعدد القرا5ات

مكت0 عادل اليعقوبي

54 شا5ع الحرية الطابق 1 5قم 

 TANGER ،92222 ،7 طنجة

MAROC

 SAVEURS(DU(DETROIT,

SARL-AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: نهج ابن 

زيدون املحل  5قم 1 طنجة 92222 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.94291

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 يناير) (26 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 5قم) قرا5 

122)حصة ا تماعية) تفويت) مايلي:)

لفائدة) الغازي  للسيد فريد  مملوكة 

قبول) نعيمة،) الحليمي  السيدة 

و) الغازي  فريد  السيد  استقالة 

مالحظة خرو ه من حضيرة الشركة)

مع إعطائه تبرئة عن طيلة فترة تقلده)

السيد) تعيين  الشركة،) تسيير  مهام 

مسيرة  ديدة) الحليمي،) نعيمة 

للشركة عن فترة غير محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:13 5قم) بند 

تعيين مسير  ديد للشركة في) مايلي:)

شخص السيدة نعيمة الحليمي عن)

فترة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (24 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232162.

482I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

PARA SAHRAOUI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In(Khaldoune(Av
 Ibn(Khaldoune(VN(Safi(SAFI،

46000، SAFI(MAROC
PARA SAHRAOUI شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 248 
شا5ع كنيدي حي املستشفى اسفي - 

46222 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

12129
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SAHRAOUI
-استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتصدير األ هزة الطبية.
الطبية،) الشبه  املواد  بيع  (-
و) التجميل  مستحضرات 

املستحضرات الشبه الطبية.
الرقم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
املستشفى) حي  كنيدي  شا5ع  (248

اسفي)-)46222)اسفي املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد الكفيفي عبد هللا)):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الكفيفي عبد هللا عنوانه)ا))
13)شا5ع بو5دو حي املستشفى) الرقم)

46222)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكفيفي عبد هللا عنوانه)ا))
13)شا5ع بو5دو حي املستشفى) الرقم)

46222)اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (15 بتا5يخ) ( بآسفي) االبتدائية 

.RC12129(2222)تحت 5قم
483I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

PARA HARMONIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI
 Appt. 10 Imm. In(Khaldoune(Av
 Ibn(Khaldoune(VN(Safi(SAFI،

46000، SAFI(MAROC
PARA HARMONIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

محمد بن عبد هللا املدينة الجديدة 
اسفي - 46222 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
12227

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HARMONIE
-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتصدير األ هزة الطبية.
الطبية،) الشبه  املواد  بيع  (-
التجميل) مستحضرات 

واملستحضرات الكميائية.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
محمد بن عبد هللا املدينة الجديدة)

اسفي)-)46222)اسفي املغرب.
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أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: مريم) خرباش  السيدة 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 125 ( (: ابتسام) الدوحي  السيدة 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 125 ( (: سهام) الدوحي  السيدة 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 125 ( (: الدوحي فردو2) السيدة 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 125 ( (: السيد الدوحي احمد 5يان)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مريم  خرباش  السيدة 
طال0) ابي  بن  علي  زنقه  (24 الرقم)
اسفي) (46222 ( الجديدة) املدينة 

املغرب.
السيدة الدوحي ابتسام عنوانه)ا))
طال0) ابي  بن  علي  زنقه  (24 الرقم)
اسفي) (46222 ( الجديدة) املدينة 

املغرب.
عنوانه)ا)) الدوحي سهام  السيدة 
طال0) ابي  بن  علي  زنقه  (24 الرقم)
اسفي) (46222 ( الجديدة) املدينة 

املغرب.
السيدة الدوحي فردو2 عنوانه)ا))
طال0) ابي  بن  علي  زنقه  (24 الرقم)
اسفي) (46222 ( الجديدة) املدينة 

املغرب.
5يان) احمد  الدوحي  السيد 
بن) علي  زنقه  (24 الرقم) عنوانه)ا))
 46222 ( ابي طال0 املدينة الجديدة)

اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مريم  خرباش  السيدة 
طال0) ابي  بن  علي  زنقه  (24 الرقم)
اسفي) (46222 ( الجديدة) املدينة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتا5يخ) ( االبتدائية بآسفي)

.RC 12227(2222)تحت 5قم
484I

نو5ي اوديت

F&H EL BARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

نو5ي اوديت
5قم 6 الشقة 5قم 12 زنقة بيروت 
مكنا2 ، 52222، مكنا2 املغرب
F&H(EL(BARAKA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 255 
مكر5 الطابق اال5�سي   تجزئة الفتح 
22  توالل  52222 مكنا2  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49621
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 F&H (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EL BARAKA
تجا5ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغذائية بالتقسيط).
عنوان املقر اال تماعي):)5قم)255 
تجزئة الفتح) ( ( مكر5 الطابق اال5�سي)

22))توالل))52222)مكنا2))املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 72.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة حياة بنعياد)):))352)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
((: ( بنعياد) السيدة فاطمة الزهراء)
352)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( بنعياد) حياة  السيدة 
 22 الفتح) تجزئة  مكر5  (255 5قم)

توالل))52222)مكنا2))املغرب).
بنعياد)) الزهراء) فاطمة  السيدة 
تجزئة) مكر5  (255 5قم) عنوانه)ا))
مكنا2)) (52222 توالل) (22 الفتح)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( بنعياد) حياة  السيدة 
 22 الفتح) تجزئة  مكر5  (255 5قم)

توالل)52222)مكنا2 املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)-.

485I

SEDMED

SEDMED
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SEDMED
 RS 305 ROUTE(AKREUCH

 12122-OUM(AZZA(BP 4494
 AIN(EL(AOUDA ، 12100، AIN(EL

AOUDA MAROC
SEDMED شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 RS 305 وعنوان مقرها اإل تماعي
 ROUTE AKREUCH OUM AZZA
 AIN EL AOUDA 12122-BP 4494

 - 12100 AIN(EL(AOUDA
MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
129745

في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SEDMED
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.CONSULTING

 RS (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 325 ROUTE AKREUCH OUM
 AZZA( BP( 4494-12100( AIN( EL
 AOUDA(-(12100(AIN(EL(AOUDA

.MAROC
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) (ALI SEDRATI السيد)
 RS 325 ROUTE AKREUCH OUM
 AZZA( BP( 4494-12100( AIN( EL
 AOUDA 12122 AIN EL AOUDA

.MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) (ALI SEDRATI السيد)
 RS 325 ROUTE AKREUCH OUM
 AZZA( BP( 4494-12100( AIN( EL
 AOUDA 12122 AIN EL AOUDA

MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( بالرباط) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)3322.
486I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

AL ANDALOUSSIA PREFA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In(Khaldoune(Av
 Ibn(Khaldoune(VN(Safi(SAFI،

46000، SAFI(MAROC
AL ANDALOUSSIA PREFA شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة 

5قم 23 إقامة صافية حي إ نان  - 
46222 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

12281

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANDALOUSSIA PREFA

تصنيع) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

وبيع  ميع مواد الخرسانة.

-)االيراد و التصدير.

-)الشغال العامة و اشغال البناء.

الشقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(- ( إقامة صافية حي إ نان) (23 5قم)

46222)اسفي املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: ايوب) الشيضمي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشيضمي ايوب عنوانه)ا))

إسماعيل)) املولى  شا5ع  (52 الرقم)

اسفي) (46222 الجديدة) املدينة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشضمي أيوب عنوانه)ا))

إسماعيل)) املولى  شا5ع  (52 الرقم)

اسفي) (46222 الجديدة) املدينة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (26 بتا5يخ) ( االبتدائية بآسفي)

.RC12281(2222)تحت 5قم

487I

LMT AUDITING

FORMAFRIQUE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC

FORMAFRIQUE(SARL(AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الدا5 
البيضاء ما5ينا مركز األعمال برج 
كريسطال شا5ع املحاد2 22222 

الدا5 البيضاء املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.387779

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)24)ما25)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
ما5ينا مركز األعمال) البيضاء) »الدا5 
املحاد2) شا5ع  كريسطال  برج 
إلى) املغرب«) البيضاء) الدا5  (22222
شا5ع الساحل،) (65 »إقامة اليخت،)
عما5ة أ،)الطابق الثالث)،)املكت0 5قم)
82)-)22222)الدا5 البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733822.

488I

FIDUBAC SARL

موني & مور مارشيكا
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUBAC SARL
162مكر5 شا5ع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، 5الشقة 5قم 11 الناضو

62000، nador(maroc
موني & مو5 ما5شيكا شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  طريق بني 
أنصا5 حي ترقاع الناظو5 - 62222  

الناظو5  املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.17799

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 فبراير) (18 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))السهلي أسباعي)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.222
)ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
فبراير) (18 بتا5يخ) أعضمي  نعيمة 

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)352.
489I

STE SALAFEG

STE HANDALA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SALAFEG
 BD MED BOUZIANE IMM

 FARHATAYNE 15 ETG 1 N°3 ،
20670، CASABLANCA(MAROC
STE HANDALA PROMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 23 شا5ع 
عقبة إبن نافع الحي املحمدي الدا5 
البيضاء - 22752  الدا5 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

456261
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HANDALA PROMO

ـ)اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقا5ي.

ـ)كل األشغال العامة.
ير) تصد ، د ستيرا ا ، بيع ، ء  شرا
لكل) الخا5جي  و  الوطني  التمثيل  و 
مادية) سواء) األدوات  و   املنتو ات 

أو مواد وأمتعة.
بناء) لأل5ا�سي  إقتناء) ـ)
تقسيم ، 5 ستئجا إ ، بيع ، ت 5ا لعما  ا

و تجزئة املباني.
العقا5ية) التنمية 
5ي) ا د إل ا ، لتسير ا ، حية لسيا ا و
مرك0) موقع  لكل  وإستغالل 

أومماثل.....
23)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
عقبة إبن نافع الحي املحمدي الدا5)
البيضاء) الدا5  ( (22752 (- البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
722)حصة) ( (: السيد خليفة عمر)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 322 ( (: ( فاطمة) تفاحي  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عمر  خليفة  السيد 
 43 5قم) (18 زنقة) (2 البركة) تجزئة 
سيدي مومن)22422))الدا5 البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) فاطمة  تفاحي  السيدة 
 43 5قم) (18 زنقة) (2 البركة) تجزئة 
سيدي مومن)22422))الدا5 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عمر  خليفة  السيد 
 43 5قم) (18 زنقة) (2 البركة) تجزئة 
سيدي مومن)22422))الدا5 البيضاء)

املغرب
عنوانه)ا)) فاطمة  تفاحي  السيدة 
 43 5قم) (18 زنقة) (2 البركة) تجزئة 
سيدي مومن)22422))الدا5 البيضاء)

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)4624.
492I

FIDUBAC SARL

MELL TRANS EURO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FIDUBAC SARL
162مكر5 شا5ع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، 5الشقة 5قم 11 الناضو

62000، nador(maroc
MELL TRANS EURO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي حي 
الثانوية الجديدة بني انصا5 - 62222 

الناظو5  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.19649

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 ما25) (22 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
للبضائع) والدولي  الوطني  -النقل 

لآلخرين
املنتجات) وتصدير  -استيراد 

الغذائية
-توزيع املنتجات الغذائية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)356.
491I

ديكسون

KT2A TRAVAUX
إعالن متعدد القرا5ات

ديكسون
23  ون  و5يس الطابق الثالث 
الدا5 البيضاء، 22262، الدا5 

البيضاء املغرب
KT2A TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة 
سمية، املبنى 82، الطابق 4، الرقم 

16، حي النخيل - 22222 الدا5 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.432249
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (24 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 5قم) قرا5 
522)حصة ا تماعية) تفويت) مايلي:)
الى) ابواالشبال  عبد هللا  السيد  من 

السيدة كريمة السبيطي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  6و7:) 5قم) بند 

مايلي:)تفويت حصص
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733861.
492I

Cabinet(DIOURI(AUDIT(&(CONSEIL

MyWellness
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet(DIOURI(AUDIT &
CONSEIL

 14Bd Zerktouni Imm chaouia
 5ème(étage(Appt 10 ، 20000،

Casablanca MAROC
MyWellness شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي  14 شا5ع 
الز5كطوني العما5ة الشاوية طابق 
5 شقة 12 الدا5البيضاء - 22222 

الدا5البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

452251
 32 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 د نبر)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MyWellness
قاعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الرياضة وتسويق املعدات واملنتجات)
آخر) تجا5ي  نشاط  وأي  الرياضية 

متعلق برعاية الجسم.
عنوان املقر اال تماعي):))14)شا5ع)
طابق) الشاوية  العما5ة  الز5كطوني 
 22222 (- الدا5البيضاء) (12 شقة) (5

الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: و5اش) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) و5اش  ياسين  السيد 
 FLAT 22 RADLEY HOUSE
  GLOUCESTER PLACE  NW1 6DP

لندن اململكة املتحدة البريطانية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) و5اش  ياسين  السيد 
 FLAT 22 RADLEY HOUSE
  GLOUCESTER PLACE  NW1 6DP

لندن اململكة املتحدة البريطانية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
493I

كلوماطيكس

كلوماطيكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كلوماطيكس
١٢٨  نان الرحمة دا5 بوعزة ، 2، 

الدا5 البيضاء املغرب

كلوماطيكس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 128  نان 
الرحمة دا5 بوعزة - 27223 الدا5 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

454597
في) مؤ5خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كلوماطيكس.
غرض الشركة بإيجاز):)صناعة و)

تسويق االلبسة و النسيج.
 128 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 27223 (- بوعزة) دا5  الرحمة   نان 

الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
بوحشموض) هللا  عبد  السيد 
د5هم) (19.922 حصة بقيمة) (199 ( (:

للحصة).
 521 ( (: الكاسمي) حسن  السيد 
حصة بقيمة)52.122)د5هم للحصة).

 322 ( (: الزيامي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)32.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
بوحشموض) هللا  عبد  السيد 
3139حي املحمدي)) ( ( 5قم) عنوانه)ا))

82282)اكادير املغرب.
عنوانه)ا)) الزيامي  محمد  السيد 
5قم)4)عما5ة اوه طابق)1)عين حرودة)

املحمدية)28632)املحمدية املغرب.
السيد حسن الكاسمي عنوانه)ا))
92222)دبي االما5ات العربية) ص ب)

املتحدة)92222)دبي االما5ات.
والعائلية) الشخصية  األسماء)
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ومواطن مسيري الشركة:
بوحشموض) هللا  عبد  السيد 
املحمدي)) حي  (3139 5قم) عنوانه)ا))

82282)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
494I

أسماء)ميديا

ALAHLI CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

أسماء ميديا
شا5ع صهي0 الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�سي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

ALAHLI CAR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 2 زنقة أبو 
نافع املعا5يف 2222 الدا5 البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي -.
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2219 يونيو) (22 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))عبد هللا نشمي)
حصة) (1.222 العنزي) ثاني   اعد 
حصة) (1.222 أصل) من  ا تماعية 
لفائدة))السيد))ة))فهد عبد هللا نشمي)
يونيو) (22 بتا5يخ) العنزي  ثاني   اعد 

.2219
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

شتنبر)2219)تحت 5قم)713214.
495I

أسماء)ميديا

PHARMAPROM
إعالن متعدد القرا5ات

أسماء)ميديا
بلوك) الرومي  صهي0  شا5ع 
البيضاء،) البرنو�سي  (22 الرقم) (39

22222،)البيضاء)املغرب

ذات) »شركة  (PHARMAPROM
املسؤولية املحدودة«

اال تماعي:) مقرها  وعنوان 
 2222 ليساسفة) الصناعي  الحي 

الدا5البيضاء)املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي:)
.-

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ5خ في)18)أكتوبر)2218

تم اتخاذ القرا5ات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 5قم) قرا5 
مايلي:)تفويت السادة عبداإلله لحلو.
محمد نوفل لحلو.كريمة لحلو  ميع)
حصة) الف  (35 البالغة) حصصهم 

للسيد فؤاد بوشتة
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
لحلو. اإلله  السيدان عبد  إستقالة 
محمد نوفل لحلو من تسيير الشركة

قرا5 5قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
كمسير) بوشتة  فؤاد  السيد  تعيين 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

إعادة النظام األسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

أكتوبر)2218)تحت 5قم)68235.
496I

SAFI CONSULTANT

GOLDEN FACE SPA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAFI CONSULTANT
عما5ة ميمونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 46222، اسفي 
املغرب

GOLDEN FACE SPA  شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 2-52 

تجزئة اللة هنية الحمرية  - 46222 

اسفي املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.6313

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تقر5 حل) 12)فبراير) املؤ5خ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 GOLDEN FACE الوحيد) الشريك 
SPA)))مبلغ 5أسمالها)122.222)د5هم)
 50-2 اإل تماعي) مقرها  وعنوان 
 46222 (- ( تجزئة اللة هنية الحمرية)
اسفي املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.

 50-2 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 46222 (- ( تجزئة اللة هنية الحمرية)

اسفي املغرب.)
و عين:

السيد)ة))نو5ة))غريزي و عنوانه)ا))
اسفي) (46222 حي انس) (37 زنقة) (8

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( االبتدائية بآسفي)

2222)تحت 5قم)129.
497I

cabinet jdaini

TALSI CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
TALSI CAR  شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

حسان 2 5قم 56 محل 5قم 3 احفير 
- 63252 احفير املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.5227
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم تعيين) (2222 فبراير) (24 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

البكوش يسمينة))كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)123/2222.
498I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

EL MARSA TOURNAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شا5ع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72222، املر�سى العيون 

املغرب
EL MARSA TOURNAGE  شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 25  مكر5  
زنقة سيدي  افني شقة 21  - 72222 

املر�سى  العيون. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31223
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MARSA TOURNAGE
تحول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
على) (، الحفر) (، الخياطة) (، طحن) (،

اآلالت وعلى املعادن.
الخراطة) وتصنيع  صناعة 
الصناعية) الكهرباء) والطحن.)



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2(2(

متنوعة) أعمال  الصناعية.) األنابي0 
والصناعية.) املعدنية  اإلنشاءات 

اإلطا5 املعدني.)املناولة)،).....
عنوان املقر اال تماعي):)25))مكر5))
زنقة سيدي))افني شقة)21))-)72222 

املر�سى))العيون.)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( ( السيد محمد موضين)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد موضين)))عنوانه)ا))
 22 5قم) بوملان  زنقة  النهضة  حي 
املر�سى) (72222 ( ( العيون) املر�سى 

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد موضين)))عنوانه)ا))
 22 5قم) بوملان  زنقة  النهضة  حي 
املر�سى) (72222 ( ( العيون) املر�سى 

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
25)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)638/2222.
499I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

MAPROMER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شا5ع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72222، املر�سى العيون 

املغرب
MAPROMER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 32 مكر5 
زنقة سيدي افني شقة 22 املر�سى  
العيون - 72222 املر�سى العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31247
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAPROMER
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطاز ة) البحرية  املأكوالت  وترويج 
وشبه) واملعلبة  واملجمدة  واملجمدة 

املحفوظة
و) االستيراد  األسماك.) تجا5ة 

التصدير.)النقل لحساب الغير.....
عنوان املقر اال تماعي):)32)مكر5)
املر�سى)) (22 شقة) افني  سيدي  زنقة 
العيون) املر�سى  (72222 (- العيون)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السعيدي)) املولى  عبد  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (522 ( (:

للحصة.
 522 ( (: مستغيت) 5شيد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السعيدي)) املولى  عبد  السيد 
 211 5قم) الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا))

انزا))82222)اكادير املغرب.
السيد 5شيد مستغيت عنوانه)ا))
 82222 ( الخيام) تجزئة  (169 5قم)

اكادير))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السعيدي)) املولى  عبد  السيد 
 211 5قم) الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا))

انزا))82222)اكادير املغرب
السيد 5شيد مستغيت عنوانه)ا))
 82222 ( الخيام) تجزئة  (169 5قم)

اكادير))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
26)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)645/2222.
522I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

EFJ AGDITRA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شا5ع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72222، املر�سى العيون 

املغرب
EFJ AGDITRA  شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 122 

تجزئة الدو5 النواتية شقة 21  - 
72222 املر�سى العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31249
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EFJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AGDITRA
ألعمال) (: (: غرض الشركة بإيجاز)
وشراء.) بيع  ؛) الز5اعية) واملنتجات 
مختلفة.البستنة) أعمال  و  تو5يد 
أعمال) والبناء.) الحدائق  تنظيف 
واالبا5.) القنوات  الجسو5  الطرق.)
5بط املاء) املركبات.) تأ ير بيع وشراء)

والكهرباء)أعمال البناء.
 122 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- ( (21 شقة) النواتية  الدو5  تجزئة 

72222)املر�سى العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد  مال فؤاد):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد  مال فؤاد عنوانه)ا))دوا5)
ازيالل) ( (22252 تكال) ايت  املوضع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  مال فؤاد عنوانه)ا))دوا5)
ازيالل) ( (22252 تكال) ايت  املوضع 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
26)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)646/2222.
521I

Ascensu

CLIQTECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Ascensu
الطابق االول، 226 ابو  زيد 

الدادو�سي، املعا5يف، ، 22332، 
الدا5 البيضاء املغرب

CLIQTECH شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : الطابق 
االول، 226 ابو زيد الدادو�سي، 

املعا5يف - 22332 الدا5 البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.413449
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
2219)تقر5 حل) 13)د نبر) املؤ5خ في)
مسؤلية) ذات  شركة  (CLIQTECH
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)
مقرها اإل تماعي الطابق االول،)226 
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ابو زيد الدادو�سي،)املعا5يف)-)22332 
الدا5 البيضاء)املغرب نتيجة لضعف)

الطل0 و اإلستقاللية املالية.
و عين:

و) الضوي  ( ( توفيق) السيد)ة))
((((،177 5قم) مكنا2،) د5ب  عنوانه)ا))
كمصفي) املغرب  املحمدية  (28832

)ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي الطابق) (2219 د نبر) (13 بتا5يخ)
الدادو�سي،) زيد  ابو  (226 االول،)
البيضاء) الدا5  (22332 (- املعا5يف)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)731518.
522I

KHM CONSULTING

 LIGHTING CONCEPT &
DESIGN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االول  الرقم 126 تقاطع 
شا5ع محمد الخامس و املقاومة ، 

22252، الدا5 البيضاء املغرب
 LIGHTING(CONCEPT & DESIGN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 17 

ساحة شا5ل نيكول  شقة  2 الطابق 
7 - 22362 الدا5 البيضاء املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.364293
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5) (2219 د نبر) (31 في) املؤ5خ 
 LIGHTING( CONCEPT( & حل)
مسؤلية) ذات  شركة  (DESIGN
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)
شا5ل) ساحة  (17 اإل تماعي) مقرها 
 22362 (- (7 الطابق) (2 ( )شقة) نيكول)

الدا5 البيضاء)املغرب نتيجة النعدام)
النشاط.

و عين:
و) الشراط  ( غالي) السيد)ة))
 27 5قم) (2 حمرية) تجزئه  عنوانه)ا))
الدئاب)) عين  الكبير  ( الحزام) شا5ع 
املغرب) البيضاء) الدا5  (22182

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا5يخ)31)د نبر)2219)وفي)17)ساحة))
(- الطابق7) (2 الشقة) نيكول  شا5ل 

22362)الدا5 البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733632.

523I

KHM CONSULTING

MUSA CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االول  الرقم 126 تقاطع 
شا5ع محمد الخامس و املقاومة ، 

22252، الدا5 البيضاء املغرب
MUSA CAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 335 
ملتقى زنقة بابوم شا5ع محمد 

الخامس الطابق 8  - 62452 الدا5 
البيضاء املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.197857
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)17)فبراير)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»335)ملتقى زنقة بابوم شا5ع محمد)
الدا5) (62452 (- ( (8 الخامس الطابق)
البيضاء)املغرب«)إلى)»1)شا5ع الكوتا)
سيدي مؤمن اقامة))الياسمين الرقم)
البيضاء)) الدا5  (22422 (- ( (244 ب)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733627.
524I

KHM CONSULTING

MUSA CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االول  الرقم 126 تقاطع 
شا5ع محمد الخامس و املقاومة ، 

22252، الدا5 البيضاء املغرب
MUSA CAR  شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 335 
ملتقى زنقة بابوم وشا5ع محمد 

الخامس الطابق 8 - 62452 الدا5 
البيضاء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.197857
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم تعيين) (2222 فبراير) (17 املؤ5خ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة))برزوق)

ايمن))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733627.
525I

شركة اإلئتمانية الواسطية

H KH OLA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة اإلئتمانية الواسطية
13 زنقة انتسرابي 5قم 3 م.ج ، 

52222، مكنا2 املغرب
H KH OLA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي الشيبة 
زنقة 2 5قم 13 - 52222 الحا 0 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49441
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 H KH (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.OLA
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 52222 (- (13 5قم) (2 زنقة) الشيبة 

الحا 0 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اعبو  حسان  السيد 

الحا 0)52222)الحا 0 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( اعبو) حسان  السيد 

الحا 0)52222)الحا 0 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)922.
526I

bemultico((بيمولتيكو

 MEKNES MARBRE
5خام مكنا2

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
5قم 126 شقة 5قم 21 الزيتون 

املعركة -مكنا2 ، 52262، مكنا2 
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مكنا2
MEKNES MARBRE 5خام مكنا2 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 3 

5قم 131 حي االمل مكنا2 - 52222 
مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
49541

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
MEKNES MARBRE)5خام مكنا2.
غرض الشركة بإيجاز):)5خايمي.

 3 زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
5قم)131)حي االمل مكنا2)-)52222 

مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( يخلف) بن  السيد عامر 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: حيمودة) حميد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عامر بن يخلف))عنوانه)ا))
قرطبة) تجزئة  (24 134) ناح) 5قم)

مكنا2)52222)مكنا2 املغرب.
عنوانه)ا)) السيد حميد حيمودة 
زنقة)12)5قم)161)حي االنا5ة مكنا2)

52222)مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عامر بن يخلف))عنوانه)ا))
قرطبة) تجزئة  (24 134) ناح) 5قم)

مكنا2)52222)مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (23 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1281.

527I

CABINET RAMI EXPERTISE

BASIC GROUP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

BASIC GROUP شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 44 شا5ع 

محمد السالوي فا2 - 32222 فا2 

املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.57647

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2222)تقر5 حل) 13)فبراير) املؤ5خ في)

BASIC GROUP)شركة ذات مسؤلية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)

محمد) شا5ع  (44 اإل تماعي) مقرها 

السالوي فا2)-)32222)فا2 املغرب)

نتيجة ل-اإلتفاق على انهاء)الشركة.

و عين:

و) السعيدي  ( ( بد5) السيد)ة))

اقامة) امينة  لال  زنقة  (14 عنوانه)ا))

فا2) (32222 فا2) (5 العالية شقة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتا5يخ)13)فبراير)2222)وفي)44)شا5ع)

محمد السالوي فا2)-)32222)فا2)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (29 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)939/222.

528I

LABRASS MULTISERVICES SARL

TSSOULI  EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
5قم 21 شا5ع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
TSSOULI  EVENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املستقبل 5قم 292 شا5ع عبد هللا 
بن العبا2 العيون - 72222 العيون  

املغرب .
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
   25959

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)23)ما25)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
شا5ع) (292 5قم) املستقبل  »تجزئة 
عبد هللا بن العبا2 العيون)-)72222 
العيون))املغرب)»)إلى)»تجزئة الوحدة)
(- ( العيون) (316 5قم) د  مجموعة 

72222)العيون)))املغرب)».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
12)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)678.

529I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

HASSIB CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شا5ع موالي 5شيد و عبد 
الكريم الخطابي،عما5ة مركز أعمال 
 ليز،  الطابق الثالث، مكت0 5قم 

21 ، 42222، مراكش املغرب
HASSIB CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي أسكجو5 
الرومية 5قم 221،محل في الطابق 
السفلي  - 42222 مراكش املغرب.

5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.84771

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
 12.222« من) أي  د5هم«) (92.222«
عن) د5هم«) (122.222« إلى) د5هم«)
ديون) مع  مقاصة  إ راء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدا5 و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112922.
512I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

HASSIB CAR
إعالن متعدد القرا5ات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شا5ع موالي 5شيد و عبد 
الكريم الخطابي،عما5ة مركز أعمال 
 ليز،  الطابق الثالث، مكت0 5قم 

21 ، 42222، مراكش املغرب
HASSIB CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: أسكجو5 
الرومية 5قم 221، محل بالطابق 
السفلي   - 42222 مراكش، املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.84771
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (18 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تزكية عـملـية تـفويت الحـصص التي)
فبراير) (18 بـتـا5يـخ) بمراكش  تمت 
أسـما) اآلتية  األشخاص  بين  (2222
تفوت) فهمي  مريم  السيدة  (: ؤهـم)
املكي) موالي  للسيد  حصة  خمسين 
البوسرغيني و إضافته كشريك  ديد
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تـحويل املـقـر اال تماعي للـشركـة))من)
الرومية) أسكجو5  (: الحالي) العنوان 
السفلي) بالطابق  محل  (،221 5قم)
امللك) التالي:) العنوان  الى  مراكش 
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 MAISON POLIZZI« املسمى)
زنقة) (»JOSEPHINE STUPPA 22
القبطان كابرون)،الطابق الرابع شقة)

5قم17) ليز مراكش))))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
(: الـتـالي) بالعنوان  ( الشركة مـستـقـرة)
 MAISON POLIZZI« امللك املسمى)
زنقة) (»JOSEPHINE STUPPA 22
القبطان كابرون)،الطابق الرابع شقة)

5قم17) ليز مراكش.)
ينص) الذي  (:7 و) (6 ( 5قم) بند 
الشركة) 5اسمال  مبلغ  مايلي:) على 
كالتالي:) مقسم  د5هم،) (122.222
حصة) (952 لهليل:) الزهرة  السيدة 
السيد) و  للحصة  د5هم  (122 بقيمة)
حصة) (52 موالي املكي البوسرغيني:)

بقيمة)122)د5هم للحصة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112922.
511I

ISDM CONSULTING

OULD HABIB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
OULD HABIB شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 

 QUARTIER(MOULAY  RACHID
 3EME TRANCHE BLOC F

 N°100 LAAYOUNE - 70000
LAAYOUNE MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
28239

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2219 أبريل) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OULD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HABIB
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.SECURITE
(: اال تماعي) املقر  عنوان 
 QUARTIER( MOULAY( ( RACHID
 3EME TRANCHE BLOC F N°122
 LAAYOUNE(-(70000(LAAYOUNE

.MAROC
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد احميميد محمد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد احميميد محمد عنوانه)ا))

العيون)72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احميميد محمد عنوانه)ا))

العيون)72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (21 بتا5يخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2219)تحت 5قم)2227/2219.
512I

ائتمانية امالو

آيت صواب باربريز
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية امالو
12 شا5ع صبري بو معة شقة في 
الطابق  51قم  6 ، 22472، الدا5 

البيضاء املغرب
آيت صواب با5بريز شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 شا5ع 
صبري بو معة شقة في الطابق  
51قم  6. الدا5 البيضاء - 22112 

الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458891
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
آيت) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

صواب با5بريز.
غرض الشركة بإيجاز):)•)

تركي0،تصدير،استيراد) بيع،شراء)
إصالح مساحات السيا5ات))و الز اج)

األمامي))،
والتصدير) استيراد  (•
كل) من  عام،) بشكل  والتجا5ة 
األصناف أو املنتجات أو املواد من أي)

نوع
العمليـات) عـــام  ميع  بشكــل  و 
الصناعية) و  والتجا5ية،) املالية 
من) التي  و  العقا5ية  وغير  العقا5ية 

شأنها املساهمة في)
)))الهدف

12)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
الطابق)) في  شقة  بو معة  صبري 
 22112 (- البيضاء) الدا5  (.6 ( 51قم)

الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد وصظيك الحسين):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسين) وصظيك  السيد 
 122 5قم) القد2  تجزئة  عنوانه)ا))
 22152 شا5ع اوالد حدو عين الشق)

الدا5 البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحسين) وصظيك  السيد 
 122 5قم) القد2  تجزئة  عنوانه)ا))
 22152 شا5ع اوالد حدو عين الشق)

الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)-.
513I

ISDM CONSULTING

MARWA LYOUSSI CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
MARWA LYOUSSI CAR شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 HAY EL وعنوان مقرها اإل تماعي
 AOUDA(NR 1903 LAAYOUNE -

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31175
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARWA LYOUSSI CAR
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(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 LOCATION DES VOITURES

.SANS CHAUFFEUR
 HAY EL (: عنوان املقر اال تماعي)
 AOUDA(NR(1903(LAAYOUNE(-

72222)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ليو�سي) ليلى  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة ليلى ليو�سي عنوانه)ا))حي)
العيون) (72222   538 5قم) العودة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ليلى ليو�سي عنوانه)ا))حي)
العيون) (72222   538 5قم) العودة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
23)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)583/2222.
514I

ISDM CONSULTING

 STE BOUJEGOUF TP
SARL AU

شركة ذات مسؤلية 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 Boujegouf TP SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 HAY وعنوان مقرها اإل تماعي
 EL(OUAHDA 1 RUE  NAJD

 N°14 1ERE(ETAGE(APPRT 02
LAAYOUNE - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31251

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (24

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Boujegouf TP SARL AU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS

 HAY (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 EL OUAHDA 1 RUE  NAJD

 N°14 1ERE ETAGE APPRT 22
العيون) (LAAYOUNE( -( 70000

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد حسن الوقا�سي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن الوقا�سي عنوانه)ا))
 72222 ( العودة) حي  (1388 5قم)

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن الوقا�سي عنوانه)ا))
 72222 ( العودة) حي  (1388 5قم)

العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

26)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)648/2222.

515I

MELIUS CONSULTING

ACTI DUCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MELIUS CONSULTING
5قم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
الطابق الثاني ، مكت0 5قم 3 ألزا2 

لو5ين، 22122، الدا5 البيضاء 
املغرب

ACTI DUCE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 
Glaieuls ، عين السبع، - 22252 

الدا5 البيضاء املغرب - 22252  الدا5 
البيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.322865
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تقر5 حل) 31)د نبر) املؤ5خ في)
 ACTI(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 122.222 5أسمالها) مبلغ  ( (DUCE
د5هم وعنوان مقرها اإل تماعي طريق)
 22252 (- السبع،) عين  (، (Glaieuls
الدا5 البيضاء)املغرب)-)22252))الدا5)
إيقاف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

نشاط الشركة.
طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 22252 (- السبع،) عين  (، (Glaieuls
الدا5 البيضاء)املغرب)-)22252))الدا5)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

)موقو و عنوانه)ا)) السيد)ة))وليد)
الرياض،) خيران،إقامة  إبن  9،زنقة 
الدا5) ( (22132 ( السلطان) مر2 
)ة)) كمصفي) املغرب  ( البيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732937.

516I

ANNONCE B.O

» DREAMLINE CARS «
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE B.O
 RESIDENCE AL WAFA N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V
EL(JADIDA ، 24000، الجديدة 

MAROC
» DREAMLINE CARS « شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر11 
الطابق السفلي شا5ع  بران خليل 
 بران إقامة البستان 7 عما5ة 8 

GHA الجديدة - 24222  الجديدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
16413

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(« (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.» DREAMLINE CARS
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سيا5ات بدون سائق..
:)متجر11  عنوان املقر اال تماعي)
خليل) شا5ع  بران  السفلي  الطابق 
 8 عما5ة) (7 البستان) إقامة   بران 
الجديدة) ( (24222 (- الجديدة) (GHA

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 522.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الهادي  زا5):))5.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الهادي  زا5 عنوانه)ا))

الجديدة)24222)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الهادي  زا5 عنوانه)ا))

الجديدة)24222)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتا5يخ)25)ما25)

2222)تحت 5قم)24925.

517I

»FIDUSSINE(’SARL

FULL POWER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

»FIDUSSINE ‹SARL
شا5ع وقعة الزالقة اقامة طا5ق 

الشقة 5قم 5 الطابق الثالث املدينة 

الجديدة مكنا2 ، 52222، مكنا2 

املغرب

FULL POWER شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : عما5ة 

9الشقة 4 التضامن 1 - 52222 

مكنا2 املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.37863

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل) (2222 يناير) (14 املؤ5خ في)

FULL POWER)شركة ذات مسؤلية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)

 4 9الشقة) عما5ة) اإل تماعي  مقرها 

التضامن)1)-)52222)مكنا2 املغرب)

نتيجة لقفل التصفية.

و عين:

و) الحضراوي  ( امقدم) السيد)ة))

عنوانه)ا))عما5ة)9)الشقة)1)التضامن)

1 5222)مكنا2 املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
عما5ة) وفي  (2222 يناير) (14 بتا5يخ)
 52222 (- (1 التضامن) (4 9الشقة)

مكنا2 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (24 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)342.
518I

marrakech(finance

GARDEN WONDERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech(finance
 Av(Allal(el(fassi(imm(atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
GARDEN WONDERS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عما5ة 
اطل�سي ا 1 الطابق 5 شقة 5قم 

15 شا5ع عالل الفا�سي  - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
123429

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GARDEN WONDERS
دا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة.
عما5ة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 15 شقة 5قم) (5 الطابق) (1 اطل�سي ا)
شا5ع عالل الفا�سي))-)42222)مراكش)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

 LUIS DO AMARAL السيدة)
حصة بقيمة) (INES(MARIA( :( ( 100

122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 LUIS DO AMARAL السيدة)
 rua عنوانه)ا)) (INES MARIA
marechal(saldanha(((1184(4150-

.653 porto portugal
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 LUIS DO AMARAL السيدة)
 rua عنوانه)ا)) (INES MARIA
marechal(saldanha(((1184(4150-

653 porto portugal
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112911.
519I

عزالدين مختا5ي

PNEUMATIQUE THAMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
عزالدين مختا5ي

حي السالم بلوك 43 5قم 34 سيدي 
سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

املغرب
PNEUMATIQUE(THAMI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
محمد الز5قوني حي اوالد الغازي 

5قم 127  - 14222 سيدي سليمان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
2881

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PNEUMATIQUE(THAMI
غرض الشركة بإيجاز):)تجا5ة

بيع العجالت
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الغازي) اوالد  حي  الز5قوني  محمد 
14222)سيدي سليمان) (- ( (127 5قم)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 752 ( (: افريقيش) التهامي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 252 ( (: البراحلة) بوشرى  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 752 (: افريقيش) التهامي  السيد  (

بقيمة)122)د5هم.
 252 (: البراحلة) بوشرى  السيد 

بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوشرى البراحلة عنوانه)ا))
5قم) (227 شا5ع االستقالل عما5ة ب)

23 14222)سيدي سليمان املغرب.
السيد التهامي افريقيش عنوانه)ا))
5قم) (227 شا5ع االستقالل عما5ة ب)

23 14222)سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد التهامي افريقيش عنوانه)ا))
5قم) (227 شا5ع االستقالل عما5ة ب)

23 14222)سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتا5يخ)29 

ما25)2222)تحت 5قم)42/2222.
522I

بنبو خديجة

  SOCIETE LES FRERES BEN
LHAJI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
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بنبو خديجة
261 املسعودية تازة ، 35222، تازة 

املغرب
  SOCIETE LES FRERES BEN

LHAJI SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 
الحادة باب مرزوقة تازة حي املحطة 

وادي امليل 35252 تازة املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.4251

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تقر5 حل) 12)فبراير) املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE LES FRERES BEN  LHAJI
12.222)د5هم) SARL))مبلغ 5أسمالها)
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 الحادة)
وادي) املحطة  حي  تازة  مرزوقة  باب 
35252)تازة املغرب نتيجة ل):) امليل)

عدم توفر السيولة.
دوا5) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املغرب) تازة  مرزوقة  باب  الحادة 

35252)تازة املغرب.)
و عين:

السيد)ة))عمر))اعريش و عنوانه)ا))
دوا5 الحادة باب مرزوقة تازة)35252 

تازة املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بتازة) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)192.
521I

االتقان للحسابات

FLEET TRUCK PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االتقان للحسابات
142 شا5ع مراكش الطابق الثاني 
5قم 5 ، 62222، الناظو5 املغرب

FLEET TRUCK PARTS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 37 
5قم 31 لعري الشيخ الناظو5 - 

62222 الناظو5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

19775
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FLEET (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. TRUCK PARTS
-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتصدير))قطع الغيا5.
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- لعري الشيخ الناظو5) (31 5قم) (37

62222)الناظو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 522.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد مصطفى عثماني):))2.522 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 2.522 ( (: عثماني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مصطفى عثماني عنوانه)ا))
حي اوالد بوطي0 سكتو5 ب 5قم)456 

الناظو5)62232)الناظو5 املغرب.
عنوانه)ا)) عثماني  محمد  السيد 
حي اوالد بوطي0 سكتو5 ب 5قم)456 

الناظو5)62232)الناظو5 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عثماني  محمد  السيد 
حي اوالد بوطي0 سكتو5 ب 5قم)456 

الناظو5)62232)الناظو5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)27)فبراير)

2222)تحت 5قم)291.
522I

cabinet jdaini

 TORRES MORROCO
IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
 TORRES MORROCO IMPORT
EXPORT  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 بومية 
دوا5 الشويحية اكليم بركان - 63322 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

7287
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TORRES MORROCO IMPORT

. EXPORT
غرض الشركة بإيجاز):)*االستيراد)

و التصدير.
دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- بومية دوا5 الشويحية اكليم بركان)

63322)بركان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد سوداد عبد الرحيم)):))252 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 152 ( (: مروان) سوداد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
152)حصة) ( (: السيد بعدود 5ابح)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد تختوخ عبد الحكيم):))152 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 152 ( (: بالل) الزعراوي  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

حصة) (152 ( (: السيد حدو عزيز)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الرحيم)) عبد  سوداد  السيد 
الشويحية) بومية  دوا5  عنوانه)ا))

بركان)63322)بركان املغرب.
عنوانه)ا)) مروان  سوداد  السيد 
 63322 دوا5 بومية الشويحية بركان)

بركان املغرب.
عنوانه)ا)) 5ابح  بعدود  السيد 
 63322 دوا5 بومية الشويحية بركان)

بركان املغرب.
الحكيم) عبد  تختوخ  السيد 
عنوانه)ا))حي االمل زايو)62922)زايو)

املغرب.
عنوانه)ا)) بالل  الزعراوي  السيد 
 63322 بركان) اكليم  الزعا5ة  دوا5 

بركان املغرب.
دوا5) السيد حدو عزيز عنوانه)ا))
زايو) ستوت  اوالد  املغراوي  اوالد 

62922)زايو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم)) عبد  سوداد  السيد 
الشويحية) بومية  دوا5  عنوانه)ا))

بركان)63322)بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)135/2222.
523I

SOMA
 DOUNAG IMMOBILIER SARL.

AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

SOMA
 RUE CARNOT RESIDENCE

 ALORS 4EME(ETAGE(BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 DOUNAG IMMOBILIER SARL.

AU
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شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 
 ENTRESOL BD MEKKI

 ANNASSIRI LOTS AL ANOUAR
 N°1,TANGER - 90000 TANGER

.MAROC
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.87167

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تم تعيين) 25)د نبر) املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

BAKHAT NOUZHA)كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231151.
524I

RIM FINANCIAL

 IL YA DE   ايليا دو لوبتيك
L›OPTIQUE

إعالن متعدد القرا5ات

RIM FINANCIAL
387 شا5ع محمد الخامس الطابق 
5 5قم 14 ، 22222، الدا5 البيضاء 

املغرب
 IL YA DE   ايليا دو لوبتيك
L›OPTIQUE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: محل 5قم 
76 اقامة  الواحة ب 2  حي باشكو  - 

22242 الدا5 البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.428247

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ5خ في)18)فبراير)2222

تم اتخاذ القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حصة) (1222 نقل) على  املوافقة 
من) ( د5هم) (122 ا تماعية من فئة)
إلزام نفسها بجميع ضمانات) خالل 

السيدة) اليها  املحال  إلى  القانون 
اسماء) طيوا))

قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على شريكة  ديدة):)السيدة)

اسماء) طيوا كشريكة وحيدة)
قرا5 5قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الراسمال اال تماعي
على) ينص  الذي  (:16 5قم) بند 

مايلي:)تعيين املسير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733825.
525I

Cap Conseils

NMJ CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,323
20390، Casablanca(Maroc
NMJ CAPITAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 12 شا5ع 

الحرية الطابق 3 شقة 5قم 5 - 
22222 الدا5 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.8223
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (26 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))) اد غالب)233 
 2.122 أصل) من  ا تماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد))ة))حكيم غالب)

بتا5يخ)26)فبراير)2222.
غالب) )ة)) اد  السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.867
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2.122
محسن غالب بتا5يخ)26)فبراير)2222.
غالب) املهدي  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (2.122

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2.122
حكيم غالب بتا5يخ)26)فبراير)2222.

غالب) نو5  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.634
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2.122

حميد غالب بتا5يخ)26)فبراير)2222.
 466 تفويت السيد))ة))نو5 غالب)
 2.122 أصل) من  ا تماعية  حصة 
محسن) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

غالب بتا5يخ)26)فبراير)2222.
برادة) سلمى  )ة)) السيد) تفويت 
352)حصة ا تماعية من أصل)352 
حصة لفائدة))السيد))ة))حميد غالب)

بتا5يخ)26)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733675.
526I

AL WAKIL MANAGEMENT

MOB BETON
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14 شا5ع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل الطابق الثاني 5قم 
8 ، 92222، طنجة املغرب

MOB BETON شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 2 اقامة 
5يم عما5ة ب2 الطابق 7 5قم 54 
طريق الرباط - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124725
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MOB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BETON
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
اقامة) (2 (: عنوان املقر اال تماعي)
 54 5قم) (7 الطابق) ب2) عما5ة  5يم 
طريق الرباط)-)92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: املرابط) طا5ق  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) املرابط  طا5ق  السيد 

هولندا)2222)هولندا هولندا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املرابط  طا5ق  السيد 

هولندا)2222)هولندا هولندا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231128.
527I

chettioui

TRACTOFARMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

chettioui
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شا5ع 

5,21قم 32 ، 92152، القصر الكبير 
املغرب

TRACTOFARMS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 
البدو5 وا5و5 ج و ق سوق الطلبة  - 

92152 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

2561
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
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املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRACTOFARMS
غرض الشركة بإيجاز):)بيع االالت)

الفالحية.
دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- ( البدو5 وا5و5 ج و ق سوق الطلبة)

92152)القصر الكبير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: بلكناوية) ( بالل) السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
((: بلكناوية) السالم  عبد  السيد 
522)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بلكناوية  بالل  السيد 
دوا5 البدو5 وا5و5 ج و ق سوق الطلبة))

92152)القصر الكبير املغرب.
بلكناوية) السالم  عبد  السيد 
و ق) وا5و5 ج  البدو5  دوا5  عنوانه)ا))
القصر الكبير) (92152 ( سوق الطلبة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بلكناوية  بالل  السيد 
دوا5 البدو5 وا5و5 ج و ق سوق الطلبة))

92152)القصر الكبير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

ما25)2222)تحت 5قم)197.
528I

MINVILLE S.A

 COMPANIA RENTISTICA
S.A

إعالن حر

COMPANIA RENTISTICA S.A
 Rue(d›Amérique(du(Sud - ,9

Tanger

RC 703
مالئمة النظام األسا�سي للشركة  مع 

األحكام الجديدة للقانون
 5قم 17-95 و املتعلق بالشركات 

املجهولة االسم و ذلك طبقا لتعديله 
و تكملته بالقانون 5قم  -05 22

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى  (
االستثنائي بتا5يخ)25/26/2218)قر5)
مساهموا شركة كومبانيا 5ينتستيكا)
ش.ذ،)شركة مجهولة االسم))5أسمالها)
 9 3.522.222)د5هم و مقرها))طنجة)

زنقة أمريكا الجنوبية ما يلي):
األسا�سي) النظام  صياغة  -إعادة 
مالءمته مع األحكام) ( للشركة بهدف)
املتعلق) ( (95-17 ( لقانون) ( الجديدة)
طبقا) ذلك  و  املساهمة  بشركات 
 25 ( لتعديله و تكملته بالقانون 5قم)
– 22)الصاد5 بتا5يخ)23)مايو)2228. 
اعتماد)) تم  التعديل  هذا  بمو 0 

قانون أسا�سي  ديد.
-اعتماد  مع مهام 5ئيس مجلس)
ملما5سة) العام  املدير  ومهام  ( اإلدا5ة)
تم) عليه  و  للشركة  العامة  اإلدا5ة 
املجلس) مكت0  ( تشكيلة) تأكيد 
الرئيس) (: ( التالي) اإلدا5ي على النحو 
املدير العام السيد نظمي 2 أو�سي و)
الكات0 السيد محمد أنو5 برادة غوز.
العام) الجمع  بمقت�سى 
بتا5يخ) استثنائيا  املنعقد  العادي 
مدة) املساهمين  أكد  (25/26/2218
سنوات و اختيا5  مع) (6 التسيير في)
مهام الرئيس و املدير العام و تعيين)
السيد محمد أنو5 برادة غوز مسير)

 ديد.
بكتابة)) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية) ( املحكمة) لدى  الضبط 
حت) (25/27/2218 بتا5يخ) بطنجة 

5قم)226253.
529I

MINVILLE S.A

MINVILLE S.A
إعالن حر

MINVILLE S.A
 Rue(d›Amérique(du(Sud - ,17

 Tanger

RC 213
الزيادة في 5أسمال و مالئمة النظام 

األسا�سي للشركة مع األحكام 
الجديدة للقانون 5قم 17-95 و 

املتعلق بالشركات املجهولة االسم 
و ذلك طبقا لتعديله و تكملته 

بالقانون 5قم -05 22
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 25/26/2218 بتا5يخ) االستثنائي 
قر5 مساهموا شركة مينفيل ش.ذ،)
5أسمالها) االسم  مجهولة  شركة 
مقرها طنجة) و  د5هم  (12.222.222

17)زنقة أمريكا الجنوبية ما يلي):
بمبلغ) 5أسمال  في  -الزيادة 
من) لتحويله  د5هم  (7.222.222
 12.222.222 إلى) د5هم  (3.222.222
د5هم و خلع مجمل حقوق االكتتاب)
لفائدة مساهم  ديد شركة كومبانيا)
5ينتستيكا ش.م التي اكتتبت مجموع)
72.222)سهم من فئة)122)د5هم مع)

عالوة إصدا5)38.222.222)د5هم.
األسا�سي) النظام  صياغة  -إعادة 
األحكام) مع  مالءمته  بهدف  للشركة 
املتعلق) (95-17 لقانون) الجديدة 
طبقا) ذلك  و  املساهمة  بشركات 
 25 لتعديله و تكملته بالقانون 5قم)
– 22)الصاد5 بتا5يخ)23)مايو)2228. 
اعتماد) تم  التعديل  هذا  بمو 0 

قانون أسا�سي  ديد.
مجلس) مداولة  محضر  بمو 0 
قر5) (25/26/2218 بتا5يخ) اإلدا5ة 
على) املصداقة  (: مايلي) املساهيمين 
نهائية) بصفة  الشركة  5أسمال  5فع 
إلى) مقسمة  د5هم  (12.222.222 إلى)
72.222)سهم و عليه تم تغيير الفصل)
6)من القانون األسا�سي و اعتماد  مع)
ومهام) اإلدا5ة  مجلس  5ئيس  مهام 
العامة) اإلدا5ة  ملما5سة  العام  املدير 
تشكيلة) تأكيد  تم  عليه  و  للشركة 
النحو) على  اإلدا5ي  املجلس  مكت0 
السيد) العام  املدير  الرئيس  (: التالي)
السيد) الكات0  و  أو�سي   2 نظمي 

محمد أنو5 برادة غوز.
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتا5يخ) استثنائيا  املنعقد  العادي 
مدة) املساهمين  أكد  (25/26/2218

سنوات و اختيا5  مع) (6 التسيير في)
مهام الرئيس و املدير العام و تعيين)
السيد محمد أنو5 برادة غوز مسير)

 ديد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (25/27/2218 بتا5يخ) بطنجة 

5قم)226254
532I

CABINET BEN MOKHTAR

إم إل إر ماناجمنت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

إم إل إ5 مانا منت شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
محمد الساد2 إقامة مستو5ة 5قم 
96/98 الطابق األ5�سي املحل 5قم 

17 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123323
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)إم إل إ5)

مانا منت.
:)املساعدة) غرض الشركة بإيجاز)
واملشو5ة في إدا5ة مؤسسات املطاعم)
والو بات) السريعة  والو بات 
وحدة) وأي  والكافيتريات  الخفيفة 

التموين بجميع أشكالها.
إدا5ة مشتريات املطاعم..

شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
محمد الساد2 إقامة مستو5ة 5قم)
98/96)الطابق األ5�سي املحل 5قم)17 
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-)92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
((: ديفلوبمنت) إ5  إل  إم  الشركة 
852)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة

 52 ( (: 5شيد) موالي  أمير  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 52 ( (: السيد فيصل موالي 5شيد)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد مصطفى موالي 5شيد):))52 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

ديفلوبمنت) إ5  إل  إم  الشركة 
الساد2) محمد  شا5ع  عنوانه)ا))
الطابق) (98/96 5قم) إقامة مستو5ة 
األ5�سي املحل 5قم)17 92222)طنجة)

املغرب.
السيد أمير موالي 5شيد عنوانه)ا))
حي النزاهة زنقة الشيخ ميا5ي 5قم)12 

فيال البركة)92222)طنجة املغرب.
5شيد)) موالي  فيصل  السيد 
زنقة الشيخ اإلد5ي�سي) (77 عنوانه)ا))
املعريف) (5 5قم) الشقة  (2 الطابق)

22222)الدا5 البيضاء)املغرب.
5شيد) موالي  مصطفى  السيد 
الشيخ) زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا))
 92222 البركة) فيال  (12 5قم) ميا5ي 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أمير موالي 5شيد عنوانه)ا))
حي النزاهة زنقة الشيخ ميا5ي 5قم)12 

فيال البركة)92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)229779.
531I

CABINET BEN MOKHTAR

 SIEMENS PLANT
OPERATIONS TAHADDART

إعالن متعدد القرا5ات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE
 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

 SIEMENS PLANT OPERATIONS
TAHADDART »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: كم 28.5 
طريق الرباط الوطنية وادي تهدا5ت 

- 92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.23249

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2219)تم اتخاذ) 25)د نبر) املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

توسع نشاط الشركة)
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
(: إضافيين) مسرين  ديدين  تعيين 
السيد) و  هاكانسون  ناد ة  السيدة 

ستيفان فوغو-زاندا)
على) ينص  الذي  (:3 5قم) قرا5 
من القانون) (18 تغيير الفصل) مايلي:)

األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

توسع نشاط الشركة)
على) ينص  الذي  (:14 5قم) بند 
مسرين  ديدين) تعيين  مايلي:)
إضافيين):)السيدة ناد ة هاكانسون)

و السيد ستيفان فوغو-زاندا)
على) ينص  الذي  (:18 5قم) بند 

مايلي:)مراقبة عمليات الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)229322.
532I

CABINET BEN MOKHTAR

أسيغوراكول
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

أسيغو5اكول شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 183 مركز 
إنريا شا5ع ولي العهد الطابق األ5�سي 

املكت0 5قم 13 - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
124225

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أسيغو5اكول.
:) ميع) بإيجاز) الشركة  غرض 
عالقات) بإدا5ة  املتعلقة  األنشطة 

العمالء)و باألخص مراكز االتصال.
عنوان املقر اال تماعي):)183)مركز)
إنريا شا5ع ولي العهد الطابق األ5�سي)
طنجة) (92222 (- (13 5قم) املكت0 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
 52 ( (: السيد يونس كوهن أمراني)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد غونزالو ألفا5يز كييبو):))52 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
أمراني) كوهن  يونس  السيد 
عنوانه)ا))أف ناسيونس أونيدا2)36 

29662)ما5بيا إسبانيا.
كييبو) ألفا5يز  غونزالو  السيد 
بولنيس) دي  نا5انخو  كايي  عنوانه)ا))

5قم)16 33212)أوفييدو إسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

أمراني) كوهن  يونس  السيد 
عنوانه)ا))أف ناسيونس أونيدا2)36 

29662)ما5بيا إسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232634.
533I

azzouziabdelali

B 2 BUTTERFLY
إعالن متعدد القرا5ات

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC

B 2 BUTTERFLY »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: عما5ة 
ف تجزئة البردعي بلوك أ1 الطابق 
الثالث عما5ة 95 بنسودة - 32222 

فا2 املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.62947

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (23 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير  ديد للشركة
قرا5 5قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر الرئي�سي للشركة
قرا5 5قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت السيد بريس ماثيو)52)حصة)
من أصل)122)حصة لصالح السيدة)

حبيبة باشا
بند 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
باشا كمسيرة) السيدة حبيبة  تعيين 
للشركة إلى  ان0 السيد بريس ماثيو
بند 5قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
إلى) للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل 
الطابق) (39 تجزئة) التالي:) العنوان 
با5ك) ( تجزئة) (5 5قم) مكت0  الثالث 
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ملع0 الخيل فا2

بند 5قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (25 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)783.

534I

BON TRAJET

 TASNIME INGENIERIE
CONSEIL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

BON TRAJET

 N° 139 Avenue(Imam(Malik

 01er(Etage(Appt04 ، 43000، EL

KELAA SRAGHNA MAROC

 TASNIME INGENIERIE CONSEIL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 2 

اصالة 48 اقامة السعادة 5قم 52 

شا5ع محمد الساد2 كليز - 42243 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.72177

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في)27)يناير)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
السعادة) اقامة  (48 اصالة) (2 »5قم)
شا5ع محمد الساد2 كليز) (52 5قم)

 182« إلى) 42243)مراكش املغرب«) (-

 15 شقة) (4 الطابق) الزيتونة  اقامة 

(- كليز) خطابي  الكريم  عبد  شا5ع 

42243)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (23 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)111922.

535I

BON TRAJET

 TASNIME INGENIERIE
CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

BON TRAJET
 N° 139 Avenue(Imam(Malik

 01er(Etage(Appt04 ، 43000، EL
KELAA SRAGHNA MAROC

 TASNIME INGENIERIE CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 2 
اصالة 48 اقامة السعادة 5قم 52 

شا5ع محمد الساد2 كليز  - 42243 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.72177

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يناير) (21 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))عادل))ثقي)522 
 1.222 أصل) من  ا تماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد))ة)) وهر حيد5)

بتا5يخ)21)يناير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (23 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)111922.
536I

BON TRAJET

 TASNIME INGENIERIE
CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

BON TRAJET
 N° 139 Avenue(Imam(Malik

 01er(Etage(Appt04 ، 43000، EL
KELAA SRAGHNA MAROC

 TASNIME INGENIERIE CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
السعادة 5قم 52 شا5ع محمد 

الساد2 كليز  - 42243 مراكش 
املغرب .

تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.72177

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2217 يوليوز) (26 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
) وهر حيد5) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (522
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

عادل ثقي بتا5يخ)27)ما25)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (28 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)111743.
537I

االتقان للحسابات

AHAMO PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

االتقان للحسابات
142 شا5ع مراكش الطابق الثاني 
5قم 5 ، 62222، الناظو5 املغرب
AHAMO PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي عما5ة 

الفرح 7 سلوان - 62722 الناظو5 
املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.19235
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2219 نونبر) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
عزوز) بالل  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (3.112
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (6.225
نونبر) (25 بتا5يخ) الكشوتي  احمد 

.2219
الكريم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (3.113 عزوز)
السيد) ( لفائدة) حصة  (6.225 أصل)
نونبر) (25 احمد الكشوتي بتا5يخ) )ة))

.2219
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)26)فبراير)

2222)تحت 5قم)273.
538I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

»ALU PROFILS SYSTEM«
إعالن متعدد القرا5ات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»ALU PROFILS SYSTEM«  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: دوا5 

الغربة، الجديدة - 24222 الجديدة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.8559

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 فبراير) (26 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 5قم) قرا5 

مايلي:)تفويت السيد كريم عال  ميع)
نو5) ( لفائدة) حصة  ((522( حصصه)

الدين 5 واني و تفويت السيد))محمد)

)522))حصة) دحاني  ميع حصصه)

لفائدة))نو5 الدين 5 واني

قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد نو5 الدين 5 واني بعد)

وتغيير) عال  كريم  السيد  استقالة 

القانوني للشركة من شركة) الشكل 

شركة) إلى  املسؤولية  محدودة 

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد)

قرا5 5قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

نقل مقر الشركة من نجمة الجنوب)
الجديدة)) (،1،2،3 5قم) عما5ة ج،) (،4

إلى دوا5 الغربة،)الجديدة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ينص) الذي  (:4-6-7-14 5قم) بند 

على مايلي:)-)تفويت حصص.)-)الشكل)

(- مسير الشركة.) (- القانوني للشركة.)

مقر الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتا5يخ)29)ما25)

2222)تحت 5قم)24915.

539I
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CABINET ASOFI

GREEN  JOURNEY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ASOFI

 5AV DE LA MARCHE VERTE RES

 ASSAFIR(BLOC(B(N°7 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

GREEN  JOURNEY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

صنها ة إقامة عين زو5ة 2 5قم 61 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124829

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN  JOURNEY

 GESTION(:(غرض الشركة بإيجاز

 DES(SERVICES,(ORGANISATION

 DE SORTIES ET VOYAGES

 CULTURELS OU SEJOURS

.INDIVIDUELS OU COLLECTIFS
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
صنها ة إقامة عين زو5ة)2)5قم)61)-)

92222)طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيدة أمينة لحبابي):))98)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

حصة) (2 ( (: عباد) سعاد  السيدة 

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) لحبابي  أمينة  السيدة 
 26Rue(Lacretelle,(75015(75015

.PARIS FRANCE
عنوانه)ا)) عباد  سعاد  السيدة 
2)5قم) زنقة صنها ة إقامة عين زو5ة)

61 92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لحبابي  أمينة  السيدة 
 26Rue(Lacretelle,(75015(75015

PARIS FRANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)2256.

542I

SMCFF

GHITA CONFECTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SMCFF
 BD(ZERKTOUNI 2EME 64

 ETAGE ، 20200، CASABLANCA
MAROC

GHITA CONFECTION  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 979 
مجمع الخير الطابق اال5�سي  - 

26222 سطات املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.5327

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (11 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
سا5ة) ( بركة) )ة)) السيد) تفويت 
522)حصة ا تماعية من أصل)522 
منتصر)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

خليل بتا5يخ)11)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
29)ما25) )بتا5يخ) االبتدائية بسطات)

2222)تحت 5قم)145/22.

541I

SMCFF

TAHOUN CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMCFF
 BD(ZERKTOUNI 2EME 64

 ETAGE ، 20200، CASABLANCA
MAROC

 TAHOUN CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 56 شا5ع 
موالي يوسف الطابق 3 شقة 14 - 

28822 الدا5البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459273
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAHOUN CONSTRUCTION
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

اعمال البناء.
56)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
(- (14 شقة) (3 موالي يوسف الطابق)

28822)الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: السيدة أمنة الفاز)

بقيمة)52.222)د5هم للحصة).
السيد محمد حمدي عبد الحليم)
طاحون):))522)حصة بقيمة)52.222 

د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الفاز  أمنة  السيدة 
مراكش الحي الحسني بلوك)26)الرقم)

725 42132)مراكش املغرب.

السيد محمد حمدي عبد الحليم)

الحي) مراكش  عنوانه)ا)) طاحون 

الحسني بلوك)26)الرقم)725 42132 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الفاز  أمنة  السيدة 

مراكش الحي الحسني بلوك)26)الرقم)

725 42132)مراكش املغرب

السيد محمد حمدي عبد الحليم)

الحي) مراكش  عنوانه)ا)) طاحون 

الحسني بلوك)26)الرقم)725 42132 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733284.

542I

CABINET BEN MOKHTAR

إيالرا هولدينغ ش.م
شركة املساهمة

توسيع نشاط الشركة)

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

إيال5ا هولدينغ ش.م شركة املساهمة

وعنوان مقرها اال تماعي 39 

املنطقة الصناعية - 93222 تطوان 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.7127

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2219 د نبر) (23 في) املؤ5خ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تسيير املمتلكات العقا5ية).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (18 بتا5يخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت 5قم)241.

543I
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LA REUSSITE CONSEIL

AHZ NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA REUSSITE CONSEIL
 Hay(Tarik(Rue 34 N° 5, 2ème

 ،Etage(Sidi(Bernoussi . ، 20600
الدا5البيضاء املغرب

AHZ NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 
التقدم املجموعة السكنية 2-17 
الطابق الثاني سيدي البرنو�سي 

الدا5البيضاء - 22622 الدا5البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
459697

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AHZ (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NEGOCE
التجا5ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واملواد) املنتجات  أنواع  في  ميع 
واملعدات واألدوات واللوازم املكتبية)

واأل هزة املنزلية واملالبس)...
االستيراد) عمليات   ميع 

والتصدير.
عنوان املقر اال تماعي):)مجموعة)
 17-2 السكنية) املجموعة  التقدم 
البرنو�سي) سيدي  الثاني  الطابق 
22622)الدا5البيضاء) الدا5البيضاء)-)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد عبدالعالي القستالي)):))334 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 333 ( (: ( القستالي) حمزة  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 333 ( (: ( القستالي) زين0  السيدة 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

القستالي)) عبدالعالي  السيد 
عنوانه)ا))5قم)13)زنقة اليمن ط3)ش)

5  22122)الدا5البيضاء)املغرب.
السيد حمزة القستالي))عنوانه)ا))
بنجدية)) (3 الطابق) اليمن  زنقة  (13

22122)الدا5البيضاء)املغرب.
السيدة زين0 القستالي))عنوانه)ا))
13)زنقة اليمن الطابق)3)بنجدية انفا)

22122)الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
القستالي)) عبدالعالي  السيد 
عنوانه)ا))5قم)13)زنقة اليمن ط3)ش)

5 22122)الدا5البيضاء)املغرب
السيد حمزة القستالي عنوانه)ا))
بنجدية) (3 الطابق) اليمن  زنقة  (13

22122)الدا5البيضاء)املغرب
السيدة زين0 القستالي عنوانه)ا))
13)زنقة اليمن الطابق)3)بنجدية انفا)

22122)الدا5البيضاء).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733749.
544I

LA REUSSITE CONSEIL

BEST PRODIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA REUSSITE CONSEIL
 Hay(Tarik(Rue 34 N° 5, 2ème

 ،Etage(Sidi(Bernoussi . ، 20600
الدا5البيضاء املغرب

BEST PRODIS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 
التقدم املجموعة السكنية 2-17 
الطابق الثاني سيدي البرنو�سي  - 

22622 الدا5البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
459699

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PRODIS
التوزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والنقل والخدمات اللو ستية لجميع)
أنواع السلع ومستحضرات التجميل)

والجمال واالكسسوا5ات.
تا ر) (، مختلفة) ومنتجات 

املستو5د واملصد5)،)تجا5ة
مبيعات) (، املشتريات) (، عام)

التسويق ملختلف املنتجات.
عنوان املقر اال تماعي):)مجموعة)
 17-2 السكنية) املجموعة  التقدم 
(- ( البرنو�سي) سيدي  الثاني  الطابق 

22622)الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
ازواون) ايت  لحسن  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ازواون) ايت  لحسن  السيد 
الف) شطر  سكني  اقامة  عنوانه)ا))
البرنو�سي) (12 عما5ة) (1242 5قم)

22622)الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ازواون) ايت  لحسن  السيد 
الف) شطر  سكني  اقامة  عنوانه)ا))
البرنو�سي) (12 عما5ة) (1242 5قم)

22622)الدا5البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733752.
545I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

»S.R.N.A MULTISERVICES«
إعالن متعدد القرا5ات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
 »S.R.N.A MULTISERVICES«

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: السفلي، 
تجزئة وسط الجديدة، عما5ة  
ZEJGH 8،  - - الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.11351
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 ما25) (22 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير نشاط الشركة الى:)-1)التنظيف)
والصناعية) العمومية  املرافق  في 
التجهيزات) بيع  (2- املالبس.) وغسيل 
التجا5ة) (3- املكتبية.) واألدوات 
سعيد) السيد  وتعيين  واملطعم.)
الجرزي بعد استقالة السيد مهدي)

زياد ملدة غير محدودة.
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 132.222 من) الشركة  5أسمال  5فع 
ونقل) د5هم  (232.222 إلى) د5هم 
تجزئة) السفلي،) من  الشركة  مقر 
(،ZEJGH 8 ( عما5ة) وسط الجديدة،)
شا5ع) الحسنية،) إقامة  إلى  الجديدة 
محمد الخامس،)الشقة)12،)الطابق)

الثالث،)الجديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)14-7-6-4-2:)الذي ينص)
على مايلي:))-)نشاط الشركة.)-)مسير)
مقر) (- الشركة.) 5أسمال  (- الشركة.)

الشركة
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتا5يخ)25)ما25)

2222)تحت 5قم)24923.
546I

ديكسون

ALSHEREBI INVEST
إعالن متعدد القرا5ات

ديكسون
23  ون  و5يس الطابق الثالث 
الدا5 البيضاء، 22262، الدا5 

البيضاء املغرب
ALSHEREBI INVEST »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة 

سمية، املبنى 82، الطابق 4، الرقم 
16، حي النخيل - 22222 الدا5 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.8192

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 ما25) (25 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
محمد،) الشريبي  السيد  استقالة 
مع تعين السيد) من مهامه كمسير،)

السراوي أحمد أحمد كمسير  ديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:14 5قم) بند 

مايلي:)ادا5ة الشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733852.
547I

ديكسون

I.E INVEST
إعالن متعدد القرا5ات

ديكسون
23  ون  و5يس الطابق الثالث 
الدا5 البيضاء، 22262، الدا5 

البيضاء املغرب
I.E INVEST »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: مرك0 
البوغاز، شا5ع محمد الساد2، 

الطابق السفلي، بلوك ب3 - 92262 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.81817
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ5خ في)17)فبراير)2222
تم اتخاذ القرا5ات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 5قم) قرا5 
252)حصة ا تماعية) تفويت) مايلي:)
الى) الحكيم  عبد  اكيد5  السيد  من 
حصة) (252 و) السيد بلمقدم عمر،)
منصو5) السيد  من  ا تماعية 

اسماعيل الى السيد بوقنوف سعيد
على) ينص  الذي  (:2 5قم) قرا5 
عبد) ايكد5  السيد  استقالة  مايلي:)
اسماعيل) منصو5  والسيد  الحكيم 
بالتشا5ك،) كمسيرين  مهامهما  من 
مع تعين السيد بلمقدم عمر كمسير)

 ديد.)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  6و7:) 5قم) بند 

مايلي:)تفويت حصص
على) ينص  الذي  (:51 5قم) بند 

مايلي:)تعين مسير)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231225.
548I

AGC CONSEIL

EMEQIP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AGC CONSEIL
الدا5 البيضاء ، 21222، الدا5 

البيضاء املغرب
EMEQIP شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 29 
زنقة سانت اومير  - 22222 الدا5 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.329969

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2218 أكتوبر) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
الواحد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
5.222)حصة ا تماعية من) كرو�سي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (5.222 أصل)
أكتوبر) (25 العزيزي بتا5يخ) سناء) )ة))

.2218
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 31 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

أكتوبر)2218)تحت 5قم)633823.
549I

CABINET BEN MOKHTAR

برومنياك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

برومنياك شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الحرة للتصدير لطنجة القطعة 87 
 10-A - الطابق األول املكت0 5قم

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

89961
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2218 يونيو) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

برومنياك.
تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
توفير  ميع) املعلوماتية،) البرامج 
املعلومات) تكنولو يا  خدمات 
تطوير) التسويقية،) واالستشا5ات 

املواقع االلكترونية.
املنطقة) (: عنوان املقر اال تماعي)
 87 الحرة للتصدير لطنجة القطعة)
 10-A( - 5قم) املكت0  األول  الطابق 

92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 72.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد  دير مو�سى):))722)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 27 السيد  دير مو�سى عنوانه)ا))
 1282 ( إيدموند دي غريمبيرغ) زنقة 

بروكسيل بلجيكا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 27 السيد  دير مو�سى عنوانه)ا))
 1282 ( إيدموند دي غريمبيرغ) زنقة 

بروكسيل بلجيكا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (21 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2218)تحت 5قم)224277.
552I

CABINET BEN MOKHTAR

سييمانس بالنت أوبيراسيونس 
تهدارت

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

سييمانس بالنت أوبيراسيونس 
تهدا5ت شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي كم 28.5 

طريق الرباط وادي تهدا5ت - 92222 
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طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
23249

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى  (
تم تغيير) (2219 25)د نبر) املؤ5خ في)
»سييمانس) من) الشركة  تسمية 
إلى) تهدا5ت«) أوبيراسيونس  بالنت 

»سييمانس إينيرجي«).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)229726.

551I

BENZINA FIRDAOUS

 SOLAIRE PLUS FACTURE
MOINS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES(MAROC
 SOLAIRE PLUS FACTURE
MOINS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك 
1 عما5ة 214 السكن اال تماعي 
التوحيد  متجر 5قم 5 الدكا5ات - 

32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62329
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOLAIRE PLUS FACTURE

.MOINS

الطاقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشمسية

الطاقة املتجددة)
الصناعية) االدوات  و  املعدات 

-املعدات الكهربائية.
بلوك) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
اال تماعي) السكن   214 عما5ة) (1
(- الدكا5ات) (5 5قم) متجر  ( التوحيد)

32222)فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد مصطفى برو2)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مصطفى برو2 عنوانه)ا))
فا2) العباسين  سقاية  (22 5قم)

الجديد))32222)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى برو2 عنوانه)ا))
فا2) العباسين  سقاية  (22 5قم)

الجديد))32222)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)964.

552I

BENZINA FIRDAOUS

TOP 1 TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES(MAROC

TOP 1 TRAVAUX(DIVERS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 21 
شا5ع الجوالن اقامة مصع0 الطابق 
الثاني شقة 4  - 32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
62221

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 أكتوبر) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP 1(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX DIVERS

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البستنة و التنظيف

اشغال مختلفة

تجا5ة.
 21 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)

شا5ع الجوالن اقامة مصع0 الطابق)

الثاني شقة)4))-)32222)فا2 املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 92.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد صياد):))322)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد احمد منحو):))322)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

حصة) (322 ( (: السيد زهير كيزي)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) صياد  محمد  السيد 
االد5ي�سي) حي  (17 5قم) (13 بلوك)

فا2) (32222 الحجاج) عوينات 

املغرب.

عنوانه)ا)) منحو  احمد  السيد 
تجزئة سباطي عما5ة د1)5قم2)طريق)

ايموزا5)32222)فا2 املغرب.
السيد زهير كيزي عنوانه)ا))5قم21 

شا5ع الجوالن اقامة مصع0 الطابق)

2)شقة)4)م.ج)32222)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) صياد  محمد  السيد 
االد5ي�سي) حي  (17 5قم) (13 بلوك)

فا2) (32222 الحجاج) عوينات 

املغرب

عنوانه)ا)) منحو  احمد  السيد 
تجزئة سباطي عما5ة د1)5قم2)طريق)

ايموزا5)32222)فا2 املغرب
السيد زهير كيزي عنوانه)ا))5قم21 

شا5ع الجوالن اقامة مصع0 الطابق)

2)شقة)4)م.ج)32222)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (22 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)852.

553I

ETS COMPTA HOUSE

PIROGIK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

PIROGIK شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 

تغيغاشت املشيل ميدلت - 54352 

ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

2345

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PIROGIK

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

 DE CONSTRUCTIONS

. -NEGOCIANT
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دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 54352 (- تغيغاشت املشيل ميدلت)

ميدلت املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) طا5ق  لعفو  السيد 
125)حي اساكا خنيفرة) 22)5قم) زنقة)

54222)خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) طا5ق  لعفو  السيد 
125)حي اساكا خنيفرة) 22)5قم) زنقة)

54222)خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
24)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بميدلت)

2222)تحت 5قم)48.
554I

CANOCAF SARL

M50 IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CANOCAF SARL
شا5ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

5قم 7 الطابق الثاني 5قم 23 
 NADOR ،62222 ،5الناظو

MAROC
M50 IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطا5 
ايلو 25، 5قم 14 الطابق االول 5قم 
1، اوندا  - 62222 الناظو5  املغرب .

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.14735
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (26 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
مركعي) ( ياسين) )ة)) تفويت السيد)
167)حصة ا تماعية من أصل)522 
)ة))عبد الحق) السيد) ( حصة لفائدة)

مركعي بتا5يخ)26)فبراير)2222.

بعدي)) خالد  )ة)) السيد) تفويت 
167)حصة ا تماعية من أصل)522 
)ة))عبد الحق) السيد) ( حصة لفائدة)

مركعي بتا5يخ)26)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)26)فبراير)

2222)تحت 5قم)267.
555I

FIDUHOUSE

DRORI DISTRIBUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUHOUSE
5قم 6 مكات0 طيبة زنقة غسان 
كنفاني ، 32222، فا2 املغرب

DRORI DISTRIBUTIONS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 25 
عما5ة ب35 البوستان 23 ويسالن  - 

52222 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49627
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DRORI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DISTRIBUTIONS
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالتقسيط كبسوالت و حبوب القهوة)

وعصا5ات القهوة.
 25 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)
عما5ة ب35)البوستان)23)ويسالن))-)

52222)مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
52)حصة) ( (: السيدة بوبود سعاد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد الدغوغي خالد):))52)حصة)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سعاد  بوبود  السيدة 
املنصو5)) تجزئة  (2 الطابق) (561

52252)مكنا2 املغرب.
السيد الدغوغي خالد عنوانه)ا))8 
زنقة االما5ات العربية املتحدة الشقة)

13 32222)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سعاد  بوبود  السيدة 
املنصو5)) تجزئة  (2 الطابق) (561

52252)مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1265.
556I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة تافياللت ملحقة)

و5زازات

STE OUGHESS TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة 
تافياللت ملحقة و5زازات

شا5ع موالي 5شيد عما5ة داد2 
الطابق االول و5زازات، 45222، 

و5زازات املغرب
 STE OUGHESS TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 بوهكو 
اكنيون  - 45822 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

535
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUGHESS TRAV SARL
البناء) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة).
دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
بوهكو اكنيون))-)45822)تنغير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 342 ( (: ( السيد امحمد تبوهشت)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
((: ( احساين) ايت  امحمد  السيد 
332)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة
السيد سعيد تلكوت):))332)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
تبوهشت)) امحمد  السيد 
عنوانه)ا))دوا5 بوهكو اكنيون))45822 

تنغير املغرب.
احساين)) ايت  امحمد  السيد 
عنوانه)ا))دوا5 بوهكو اكنيون))45822 

تنغير املغرب.
عنوانه)ا)) تلكوت  سعيد  السيد 
 45152 ( الحي الجديد بومالن داد2)

تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امحمد تبوهشت))عنوانه)ا))
تنغير) (45822 ( اكنيون) بوهكو  دوا5 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  املغربتم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)-.
557I

MELIUS CONSULTING

HILTI MAROC S.A
شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

MELIUS CONSULTING
5قم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
الطابق الثاني ، مكت0 5قم 3 ألزا2 

لو5ين، 22122، الدا5 البيضاء 
املغرب

HILTI MAROC S.A شركة 
املساهمة
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وعنوان مقرها اإل تماعي 6، طريق 
سيبر2 ، عين السبع ، - 22252 

الدا5 البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.52853

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)17)د نبر)2219)تقر5 إنشاء)
فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)
الكائن بالعنوان تجزئة فلو5نسيا)9)،)
5قم)12)،)شا5ع الجيش امللكي)،)طريق)
طنجة املغرب و) (92222 (- (، الرباط)
املسير من طرف السيد)ة))املسعودي)

إلهام.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732936.
558I

winpa

PARTNERS RDV 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

winpa
 bd(zerktouni ، 20200، 142

casablanca maroc
 Partners RDV  شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 61 ، 
شا5ع الال ياكوت 5قم 69 الطابق 

الثاني الدا5 البيضاء - 22222  الدا5 
البيضاء اململكة املغربية.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.424469
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
2222)تقر5 حل) 15)فبراير) املؤ5خ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
   Partners RDV ( الوحيد) الشريك 
مبلغ 5أسمالها)12.222)د5هم وعنوان)
الال) شا5ع  (، (61 اإل تماعي) مقرها 
الطابق الثاني الدا5) (69 ياكوت 5قم)
البيضاء) الدا5  ( (22222 (- البيضاء)
ال يو د) (: اململكة املغربية نتيجة ل)

نشاط.
(، (61 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) (69 5قم) ياكوت  الال  شا5ع 
الثاني الدا5 البيضاء)-)22222))الدا5)

البيضاء)اململكة املغربية.)
و عين:

السيد)ة))مليكة))زيد))و عنوانه)ا))
نان�سي)) (22222 فرنسا) نان�سي  (48

فرنسا كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)8312.

559I

CORPORATE AUDIT GROUP

ACCOMPANY AFRICA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شا5ع عبد املومن، الطابق 
الخامس، 5قم 22 ، 22222، 

casablanca maroc
ACCOMPANY AFRICA شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 67، زنقة 
عزيز بالل ، الطابق الثاني، 5قم 3 - 

22222 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459219
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACCOMPANY AFRICA
غرض الشركة بإيجاز):)-)

للشركات) والدعم  املشو5ة  تقديم 
حيث) من  التحول  مشا5يع  بشأن 
التشغيلي) والنموذج  االستراتيجية 

والتكنولو يا الرقمية
التكنولو ية) الخبرة  (-

واألنشطة االستشا5ية ذات الصلة
عنوان املقر اال تماعي):)67،)زنقة)
(- (3 5قم) الطابق الثاني،) (، عزيز بالل)

22222)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 52.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
 ACCOMPANY الشركة)
 522 ((:((((((((((((((CONSULTING  SARL

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 ACCOMPANY الشركة)
CONSULTING  SARL))))))))))))))عنوانه)ا))
 Rue( du( Lac( Nicaragua,( Les (,1
Berges du Lac 1282 22222)تونس)

تونس.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
قدا2) حيد5  بن  مهدي  السيد 
 Résidence(Melika,(Rue((عنوانه)ا
 du( Lac( Winderman,( Les( Berges

du Lac 1253 22222)تونس تونس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733257.
562I

A. SAAIDI CONSULTANTS

MS PROMOTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

A. SAAIDI(CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

MS PROMOTION شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي  زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 

الخامس 5قم 22، النخيـل   - 

22.342 الدا5 البيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.329.641

الشريك) قرا5  بمقت�سى 

 2222 فبراير) (24 في) الوحيداملؤ5خ 

مسؤلية) ذات  شركة  حل  تقر5 

 MS الوحيد) الشريك  محدودة ذات 

5أسمالها) مبلغ  ( (PROMOTION

مقرها) وعنوان  د5هم  (10.000,00

إقامة) سمية،) زنقة  ( اإل تماعي)

شهرزاد)3،)الطابق الخامس 5قم)22،)

البيضاء) الدا5  (22.342 (- ( ( النخيـل)

:)فقدان ثالثة أ5باع) املغرب نتيجة ل)

)¾))5سمال الشركة.

زنقة) ( ب) التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق) (،3 شهرزاد) إقامة  سمية،)

املغرب) ( ( ( النخيـل) (،22 الخامس 5قم)

22.342)الدا5 البيضاء)املغرب.)

و عين:

مريم))) السيدة  السيد)ة))

السعيـدي و عنوانه)ا))بالدا5 البيضاء)

– 428،)شا5ع بو5كون)22.242)الدا5)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

بالدا5 البيضاء،)زنقة سمية،)إقامة) (:

شهرزاد)3،)الطابق الخامس 5قم)22،)

النخيـل.)))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733127.

561I
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CANOCAF SARL

SOUFIARIAGE
إعالن متعدد القرا5ات

CANOCAF SARL

شا5ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
5قم 7 الطابق الثاني 5قم 23 

 NADOR ،62222 ،5الناظو

MAROC

SOUFIARIAGE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: حي اوالد 

لحسن زنقة 62 5قم 12  - 62222 

الناظو5  املغرب .

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.17775

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 فبراير) (24 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)

قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الحـصص) تفـويت  على  املصادقة 

 24 بتا5يخ) املقر5ة  اال تمـاعـية 

بين السادة عبد القاد5) فبراير2222)

من  هة،) عمران  محمد  و  خربوش 

من  هة) مصطفى  عليتو  السيد  و 

أخرى.

قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير  ديد للشركة

قرا5 5قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

مالئمة النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند 5قم)

 334( خربوش) القاد5  عبد  مايلي:)

عمران) محمد  ا تماعية)،) حصة 

عليتو) و  ا تماعية)) حصة  (333(

مصطفى))333)حصة ا تماعية)

على) ينص  الذي  (:16 5قم) بند 

تعيين السيد عليتو مصطفى) مايلي:)

كمسيرأخر للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)22)ما25)

2222)تحت 5قم)298.

562I

أحمد الفراوي

 CENTRE EL MEHDI DES

LANGUES PRIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

أحمد الفراوي

33 د5ب امليتر ص ب 345 صفرو ، 

31222، صفرو املغرب

 CENTRE EL MEHDI DES

LANGUES PRIVE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 315 د5ب 

امليتر - 31222 صفرو املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.2181

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر5) (2222 ما25) (23 في) املؤ5خ 

 CENTRE EL MEHDI DES حل)

ذات) شركة  (LANGUES PRIVE

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد مبلغ 5أسمالها)12.222)د5هم)

د5ب) (315 وعنوان مقرها اإل تماعي)

31222)صفرو املغرب نتيجة) (- امليتر)

الغير) القطاع  طرف  من  الملنافسة 

مهيكل.

و عين:

و) إكوال2  ( محمد) السيد)ة))

زيدون)) ابن  زنقة  (451 عنوانه)ا))

)ة)) صفرو املغرب كمصفي) (31222

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتا5يخ)23)ما25)2222)وفي)315)د5ب)

امليتر)-)31222)صفرو املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (11 بتا5يخ) ( االبتدائية بصفرو)

2222)تحت 5قم)72/2222.

563I

CORPORATE AUDIT GROUP

RDV PREMIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شا5ع عبد املومن، الطابق 
الخامس، 5قم 22 ، 22222، 

casablanca maroc
RDV PREMIUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 658، 

زاوية شا5ع محمد الخامس و ساحة 
سيدي محمد، اقامة زين مهابة، 
عما5ة أ، الطابق الثاني - 22222 

الدا5 البيضاء   املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.349893

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2219 د نبر) (17 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
 Abdeslam )ة)) السيد) تفويت 
حصة) (BEN TAHER SBAI 522
حصة) (522 أصل) من  ا تماعية 
  MAROC ( )ة)) السيد) ( لفائدة)

SIMPLIFY)بتا5يخ)28)أكتوبر)2219.
 Julien )ة)) السيد) تفويت 
حصة) (BROUSSARD 522
حصة) (522 أصل) من  ا تماعية 
 MAROC ( )ة)) السيد) ( لفائدة)

SIMPLIFY)بتا5يخ)28)أكتوبر)2219.
 Nicols )ة)) السيد) تفويت 
حصة) (BROUSSARD  522
حصة) (522 أصل) من  ا تماعية 
 MAROC ( )ة)) السيد) ( لفائدة)

SIMPLIFY)بتا5يخ)28)أكتوبر)2219.
 Stéphane )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (ROY 522
السيد) ( لفائدة) حصة  (522 أصل)
 28 بتا5يخ) (MAROC SIMPLIFY ( )ة))

أكتوبر)2219.
 Steve( ROY )ة)) السيد) تفويت 
522)حصة ا تماعية من أصل)522 
 MAROC ( )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

SIMPLIFY)بتا5يخ)28)أكتوبر)2219.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733648.

564I

STE SUD EST GESTION SARL

STE ZIZWAY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE SUD EST GESTION SARL

5قم 26 العما5ة 99 شا5ع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرشيدية 

املغرب

STE ZIZWAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : قصر 

تازياط تاديغوست  - 52252 كلميمة 

املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.9695

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر5 حل) (2222 21)ما25) املؤ5خ في)

STE ZIZWAY)شركة ذات املسؤولية)

 62.222 5أسمالها) مبلغ  املحدودة 

د5هم وعنوان مقرها اإل تماعي قصر)

تازياط تاديغوست))-)52252)كلميمة)

املغرب نتيجة لعدم مزاولة اي نشاط.

و عين:

و) حدو�سي  ( ابراهيم) السيد)ة))

تاديغوست))) تازياط  قصر  عنوانه)ا))

)ة)) كلميمة املغرب كمصفي) (52252

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

قصر) وفي  (2222 ما25) (21 بتا5يخ)

تازياط تاديغوست))-)52252)كلميمة)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتا5يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)116.

565I
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BCNG

شركة إير كبيطال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

شركة إير كبيطال شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 265،شا5ع 
الز5قطوني الطابق 9 5قم92 الدا5 
البيضاء - 22252 الدا5 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459629
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

إير كبيطال.
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقا5.
(: اال تماعي) املقر  عنوان 
 9 الطابق) الز5قطوني  265،شا5ع 
5قم92)الدا5 البيضاء)-)22252)الدا5)

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
 STE:LANA( CAPITAL الشركة)
حصة) (SARL( A.U( :( ( 99.000,00

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 1.000,00 ( (: السيد عادل ا5بيعي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 STE:LANA( CAPITAL الشركة) (

SARL(A.U(:(990)بقيمة)122)د5هم.

بقيمة) (12 (: ا5بيعي) السيد عادل 
122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

 STE:LANA(100.000,00(الشركة
265،شا5ع) عنوانه)ا)) (SARL A.U
الدا5) 5قم92) (9 الطابق) الز5قطوني 
البيضاء) الدا5  (22252 البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا))) ا5بيعي  عادل  السيد 
131)سيدي معروف) تجزئة لينا 5قم)
22252)الدا5 البيضاء) الدا5 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) ا5بيعي  عادل  السيد 
131)سيدي معروف) تجزئة لينا 5قم)
22252)الدا5 البيضاء) الدا5 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733591.
566I

BCNG

P-INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

P-INVEST  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 265،شا5ع 
الز5قطوني الطابق 9 5قم92 الدا5 
البيضاء - 22252 الدا5 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459627
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. P-INVEST
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقا5.
(: اال تماعي) املقر  عنوان 
 9 الطابق) الز5قطوني  265،شا5ع 
5قم92)الدا5 البيضاء)-)22252)الدا5)

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
 CORSICA HOLDING الشركة)
حصة) (SARL( A.U( :( ( 99.000,00

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 1.000,00( (: السيد ا5يك با5النتي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 CORSICA HOLDING الشركة) (

SARL(A.U(:(990)بقيمة)122)د5هم.
بقيمة) (12 (: السيد ا5يك با5النتي)

122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
 CORSICA HOLDING الشركة)
265،شا5ع) عنوانه)ا)) (SARL A.U
الدا5) 5قم92) (9 الطابق) الز5قطوني 
البيضاء) الدا5  (22252 البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا))) با5النتي  ا5يك  السيد 
 46 5قم) كازاضياء) سكني  مرك0 
النواصر الدا5 البيضاء)22252)الدا5)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) با5النتي  ا5يك  السيد 
 46 5قم) كازاضياء) سكني  مرك0 
النواصر الدا5 البيضاء)22252)الدا5)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733592.
567I

HOME COMPTA

CHOPIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC
CHOPIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 62 شا5ع 

الحسن األول 62 شا5ع الحسن 
األول 22222 الدا5 البيصاء املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.89729
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يناير) (28 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
عدنان نصاح) )ة)) السيد) تفويت 
حصة ا تماعية من أصل) (22.742
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (22.742
الطي0 امداح بتا5يخ)28)يناير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732431.
568I

HOME COMPTA

CHOPIN
إعالن متعدد القرا5ات

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC
CHOPIN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 62 شا5ع 

الحسن األول 62 شا5ع الحسن 
األول 22222 الدا5 البيصاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.89729
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (24 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
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الذي) قرا5 5قم تفويت الحصص:)
ينص على مايلي:)))قام))السيد بضاح)
دلك) حصة  ( (22742 بيع) ( عدنان)

لفائدة السيد زياد محمد
قرا5 5قم))استقالة مسير الشركة:)
الجمع) قر5  مايلي:) على  ينص  الذي 
قبول استقالة السيد امداح الطي0)

و إعطائه إخالء)طرف كلي و نهائي.
مسير  ديد) تعيين  5قم  قرا5 
للشركة:)الذي ينص على مايلي:)عين)
مسيرا) محمد  زياد  السيد  الجمع 
غير) ملدة  دلك  و  للشركة  وحيدا 

محدودة
الذي) قرا5 5قم صالحيات اإلدا5ة:)
ينص على مايلي:))لإلدا5ة كل الحقوق)
لصالح) و  باسم  للعمل  اإلدا5ية 

الشركة و تمثيلها في  ميع األحوال.)
قرا5 5قم صالحيات اإلمضاء:)الذي)
الشركة ستمثل في) ينص على مايلي:)
العمليات) كدا  و  تخصها  وثيقة  كل 
البنكية))بإمضاء)السيد بضاح عدنان
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص على) (: (6 بند 5قم بند)

مايلي:)املساهمات اال تماعية
الذي ينص على) (:7 بند 5قم بند)

مايلي:)5أسمال الشركة
13:)الذي ينص على) بند 5قم بند)

مايلي:)تعيين املسير
15:)الذي ينص على) بند 5قم بند)

مايلي:)صالحيات اإلدا5ة
16:)الذي ينص على) بند 5قم بند)

مايلي:)صالحيات اإلمضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733895.
569I

HOME COMPTA

KADIMOST SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،

20240، CASABLANCA(MAROC
KADIMOST SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
الروداني 5قم 13 زنقة احمد 

املجاطي تجزئة األل0 الطابق األول 
5قم 8 املعا5يف - 22382 الدا5 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459527
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KADIMOST SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)املفاوضة،)

التصدير واالستيراد.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الروداني 5قم)13)زنقة احمد املجاطي)
 8 5قم) األول  الطابق  األل0  تجزئة 
البيضاء) الدا5  (22382 (- املعا5يف)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)2222)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: حمزة) قديري  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حمزة  قديري  السيد 
185مدينة) فيال) سيتي  كولف 
 27182 ( بوسكو5ة نواصر) الخضراء)

الدا5 البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حمزة  قديري  السيد 

185مدينة) فيال) سيتي  كولف 
 27182 ( بوسكو5ة نواصر) الخضراء)

الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733542.
572I

BBH CONSULTING

ZAUBER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BBH CONSULTING
11 إقامة أحالم شا5ع يعقوب 

املنصو5 مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

ZAUBER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

  15A وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم
سفلي  تجزئة املسا5 الحي الصناعي  - 

42112 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123119
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAUBER
غرض الشركة بإيجاز):)-تصنيع و)
بيع مواد التنظيف لإلستعمال املنزلي)

و الصناعي
الصيانة) و  التنظيف  -خدمات 

للمنشآت املنزلية و الصناعية
-التجا5ة بصفة عامة)
-اإلستيراد و التصدير.

  15A(عنوان املقر اال تماعي):)5قم
سفلي))تجزئة املسا5 الحي الصناعي))-)

42112)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

 622 ( (: محسن) الزمراني  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

((: عبداللطيف) بنيعيش  السيد 
422)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الزمراني محسن عنوانه)ا)))
 42162   122 5قم) السعادة  تجزئة 

مراكش املغرب.
عبداللطيف) نيعيش  السيد 
GEORG- ( عنوانه)ا))

 KERSCHENT.-S( 12( 81829
MUNCHEN)أملانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الزمراني محسن عنوانه)ا)))
 42162   122 5قم) السعادة  تجزئة 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (27 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112668.
571I

ائتمانية يوسف البشاي

LARA ARTI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية يوسف البشاي
شا5ع الحسن الثاني عما5ة لتولي0 

الطبق األول 5قم 3 العرائش ، 
92222، العرائش املغرب

LARA ARTI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 52، شا5ع 
ابن الوليد - 92222 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
5299

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
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املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ARTI

تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصناعة اليدوية

استراد و التصدير بصفة عامة

الصناعة) تسويق  و  بيع  شراء،)

اليدوية

العمليات) عامة  ميع  وبصفة 

التجا5ية،)الصناعية،)املالية املنقولة)

أو العقا5ية املرتبطة مباشرة أو غير)

من) التي  أو  الشركة  بهدف  مباشرة 

شأنها تسهيل تنمية الشركة..

عنوان املقر اال تماعي):)52،)شا5ع)

ابن الوليد)-)92222)العرائش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السالم) عبد  اخريف  السيد 

زنقة خالد بن الوليد) (،59 عنوانه)ا))

92222)العرائش املغرب.

السيدة الطيبي احسان عنوانه)ا))

 92222 الوليد) بن  خالد  زنقة  (،59

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السالم) عبد  اخريف  السيد 

زنقة خالد بن الوليد) (،59 عنوانه)ا))

92222)العرائش املغرب

السيدة لطيبي احسان عنوانه)ا))

 92222 الوليد) بن  خالد  زنقة  (،59

العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتا5يخ)26)فبراير)

2222)تحت 5قم)89.

572I

FIDUNEL

LEATHEREL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديو5ي 

الطابق 3 5قم 6  الدا5 البيضاء ، 
22222، الدا5 البيضاء املغرب

LEATHEREL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
العمرية زنقة 36 5قم 94 الطابق 
السفلي - 22472 الدا5 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459349
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEATHEREL
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االولية) ( املواد) وتوزيع  وشراء) بيع 

بالنسبة لالحذية.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (94 5قم) (36 زنقة) العمرية 
البيضاء) الدا5  (22472 (- السفلي)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد ابو السعيد عبد الرحمان):))
422)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
السيد ابو السعيد عبد هللا):))322 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 322 ( (: السيد ابو السعيد خالد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابو السعيد عبد الرحمان)
5قم) (36 حي العمرية زنقة) عنوانه)ا))
98)عين الشق)22472)الدا5 البيضاء)

املغرب.
هللا) عبد  السعيد  ابو  السيد 
ليساسفة عملية ديا5املنزه) عنوانه)ا))
 22192  9 الشقة) (1 عما5ة) (12 م 2)

الدا5 البيضاء)املغرب.
السيد ابو السعيد خالد عنوانه)ا))
عين) (98 5قم) (36 زنقة) العمرية  حي 
الشق)22472)الدا5 البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

هللا) عبد  السعيد  ابو  السيد 
ليساسفة عملية ديا5املنزه) عنوانه)ا))
 22192  9 الشقة) (1 عما5ة) (12 م 2)

الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
573I

LKASMI&CO(EXPERTISE(AUDIT(FORMATION

مصحة الشمس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 LKASMI&CO(EXPERTISE(AUDIT
FORMATION

 APPT 16 ,3EME(ETAGE
 ,RÉSIDENCE(NOUR(II, ANGLE
 AVENUE HASSAN II ET RUE
 HASSAN(BEN(M›BAREK،

40000، MARRAKECH(MAROC
مصحة الشمس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 38 عرصة 
البيك. زنقة الروضة. حي املستشفى 

- MARRAKECH 42222 املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.74655

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (24 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))حسان القبو5ي)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (2.186

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (4.442
فبراير) (24 بتا5يخ) القبو5ي  أحمد 

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113212.
574I

LKASMI&CO(EXPERTISE(AUDIT(FORMATION

مصحة الشمس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

 LKASMI&CO(EXPERTISE(AUDIT
FORMATION

 APPT 16 ,3EME(ETAGE
 ,RÉSIDENCE(NOUR(II, ANGLE
 AVENUE HASSAN II ET RUE
 HASSAN(BEN(M›BAREK،

40000، MARRAKECH(MAROC
مصحة الشمس  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 38 عرصة 
البيك. زنقة الروضة. حي املستشفى 

- MARRAKECH 42222 املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.74655

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 فبراير) (24 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

القبو5ي أحمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113212.
575I

ficotrad(sarl

شركة بوعزة 
ب.ت.ب ش.م.م  

STE BOUAZZAH B.T.P SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
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 STE  شركة بوعزة ب.ت.ب ش.م.م
BOUAZZAH B.T.P SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 اللون 

اكنيون - 45322 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

479
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 STE ( شركة بوعزة ب.ت.ب ش.م.م)

.BOUAZZAH B.T.P SARL
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
صيانة) مقاولة  (- البناء) أشغال 

الحدائق،)املنتزهات و الطرق.
عنوان املقر اال تماعي):)دوا5 اللون)

اكنيون)-)45322)تنغير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد بوعزة):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد صالح بوعزة):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوعزة  محمد  السيد 
تنغير) (45322 اكنيون) اللون  دوا5 

املغرب.
عنوانه)ا)) بوعزة  صالح  السيد 

اللون اكنيون)45322)تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوعزة  محمد  السيد 
تنغير) (45322 اكنيون) اللون  دوا5 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتنغير))بتا5يخ)-)تحت 5قم)-.

576I

ficotrad(sarl

شركة تراحاكا 
ش.م.م 

STE TRAHAQA SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 STE  شركة تراحاكا ش.م.م

TRAHAQA(SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 52 حي 
املسيرة - 45222 و5زازات املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.3151
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 يناير) (22 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
من) أي  د5هم«) (2.522.222«
»2.522.222)د5هم«)إلى)»5.222.222 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د5هم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بو5زازات))بتا5يخ)13)فبراير)

2222)تحت 5قم)98.
577I

ficotrad(sarl

 STE ALORABI SONS SARL
A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 STE ALORABI SONS SARL A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

املنصو5 الذهبي شا5ع العروي - 
47922 زاكو5ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
3153

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALORABI SONS SARL A.U
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أو) أملنيوم  نجا5ة  مقاول  (- النجا5ة)

معدن)-مقاولة نجا5ة الز اج.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- العروي) شا5ع  الذهبي  املنصو5 

47922)زاكو5ة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
اللطيف) عبد  الغزواني  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اللطيف) عبد  الغزواني  السيد 
الذهبي)) املنصو5  حي  عنوانه)ا))

47922)زاكو5ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف) عبد  الغزواني  السيد 
الذهبي)) املنصو5  حي  عنوانه)ا))

47922)زاكو5ة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بزاكو5ة))بتا5يخ)-)تحت 5قم)
578I

HOME COMPTA

FENNAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC
FENNAF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
الروداني 5قم 13 زنقة احمد 

املجاطي تجزئة األل0 الطابق األول 
5قم 8 املعا5يف الدا5 البيصاء 
22382  الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
459639

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FENNAF
تغيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العملة.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الروداني 5قم)13)زنقة احمد املجاطي)
 8 5قم) األول  الطابق  األل0  تجزئة 
املعا5يف الدا5 البيصاء)22382))الدا5)

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة العفواني فاطمة الزهراء):))
752)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة

 252 ( (: السيدة العفواني سكينة)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة))العفواني فاطمة الزهراء)
 9 شقة) إقامة  وهرة  عنوانه)ا))
 22232 الدا5البيضاء) األلفة  الوئام 

الدا5البيضاء)املغرب.
سكينة) العفواني  السيدة 
سلط)) أبو  (68 زنقة) عنوانه)ا))
 22332 ( املعا5يف) األندلو�سي 
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الدا5البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سكينة) العفواني  السيدة 

سلط)) أبو  (68 زنقة) عنوانه)ا))

 22332 ( املعا5يف) األندلو�سي 

الدا5البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733718.

579I

CAA

ZYD NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAA

 BOULVARD(AL(QODS

 RESIDENCE AL MAJD IMM G N

 5 AIN(CHOCK ، 20190، CASA

MAROC

ZYD NEGOCE  شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Bd 47 وعنوان مقرها اإل تماعي

 Lalla(Yacout 5 EME(ETG - 20000

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.427125

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت) (2222 فبراير) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

 ABDESSLAME((تفويت السيد))ة

LAMRAK 122)حصة ا تماعية من)

)ة)) السيد) ( 122)حصة لفائدة) أصل)

فبراير) (25 بتا5يخ) (DRISS EL HOUR

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733395.

582I

fiding(sarl

SERVICE EST ORIENT
 SARL AU 

2SEO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

 SERVICE EST ORIENT SARL«
AU »2SEO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 2 21 
مر ان 2 - 52222 مكنا2 املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.29227
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم) (2222 ما25) (22 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
 32.222« أي من) د5هم«) (472.222«
عن) د5هم«) (522.222« إلى) د5هم«)
ديون) مع  مقاصة  إ راء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدا5 و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1293.
581I

IFCOF

جارداه دو مديونة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

IFCOF
 AVENUE(MOHAMED 6

 ERAC(CENTRE(IMM(G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
 ا5داه دو مديونة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 716 حي 

االمل الفدا - 22552 البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.215843

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (22 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))وبوشوا عبدهللا)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (9.182
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (9.182
وبوشوا))عمر بتا5يخ)22)فبراير)2222.
وبوشوا) )ة)) السيد) تفويت 
ا تماعية) حصة  (8.912 املصطفى)
لفائدة)) حصة  (8.912 أصل) من 
 22 السيد))ة))وبوشوا))محمد بتا5يخ)

فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732743.
582I

ANAMAR FIDUCIAIRE

انفراتخو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc

انفراتخو شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي انونيزم 
اميضر - 45822 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

537
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

انفراتخو.

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة و البناء.

انونيزم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
اميضر)-)45822)تنغير املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 
1.522.222)د5هم،)مقسم كالتالي:

 15.222 ( (: اتخويا) عمر  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اتخويا  عمر  السيد 
نمغير) (45822 تنغير) اميضر  انونيزم 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اتخويا  عمر  السيد 
تنغير) (45822 تنغير) اميضر  انونيزم 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)196.
583I

ECOCOMPTA

SERVICE ZAOUIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH(B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
SERVICE ZAOUIA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 

 SALOMA 1 RUE 3 N° 8 AIN
 SBAA(CASABLANCA - 20250

الدا5البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.282213

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 ما25) (24 املؤ5خ في)
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السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 
كمسير) (ELBERHOUMI HICHAM

وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)734229.
584I

FINCOSA MARRAKECH

JMA MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شا5ع عبد الكريم الخطابي اقامة 
5قية عما5ة 182 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 
املغرب

JMA MARRAKECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق الثاني 5قم 3 

املعا5يف  - 22222 الدا5البيضاء  
املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.123547
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)15)يناير)2222)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  اال تماعي  املقر 
الطابق) بالل  عزيز  زنقة  (67« من)
 22222 (- ( املعا5يف) (3 5قم) الثاني 
الدا5البيضاء))املغرب«)إلى)»بوتي بالي)
85)حي باب ايالن بوطويل)  ون 5قم)
 42222 (- د5ب خليفة توغزة املدينة)

مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113232.
585I

UPSILON CONSULTING

 KANZ FOR MOROCCAN
DEVELOPMENT 3

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
 rue Moussa Ibnou Noussair 12

 Etage 6, Appt 11 Gauthier ،
20000، Casablanca(MAROC
 KANZ FOR MOROCCAN

DEVELOPMENT 3 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 283، 
شا5ع موالي يوسف، إقامة الفتح 
2، الطابق الساد2، شقة 5قم 1 - 

22222 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458325
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 KANZ FOR MOROCCAN

.DEVELOPMENT 3
شراء،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع،)استبدال،)تأ ير أو استغالل بأي)
شكل من األشكال على اإلطالق  ميع)
املباني املبنية أو غير املطو5ة واملباني)

التي سيتم بناؤها؛
العقا5ات) تسيير  ميع  و  إدا5ة 

واملمتلكات والحقوق املنقولة؛
االستئجا5 العا5ي و املؤثث واملجهز)
لجميع املباني،)اقتناء)وتشغيل وتوزيع)
التي) والخدمات  السلع  وبيع  ميع 
تهدف إلى املساهمة بشكل مباشر أو)
غير مباشر في تطوير و ترخيص املباني)

املؤ رة أو املسيرة أو املنقولة؛
وسيلة،) بأي  الشركة  مشا5كة 
بشكل مباشر أو غير مباشر،)في  ميع)
ذات صلة) تكون  قد  التي  املعامالت 
شركات) إنشاء) طريق  عن  بهدفها 
االشتراك) أو  املساهمة  أو   ديدة 
الحقوق) أو  املالية  األو5اق  شراء) أو 
ذلك،) غير  أو  الدمج  أو  اال تماعية 
أصل) أي  تأ ير  أو  حيازة  أو  إنشاء)

تجا5ي أو مؤسسة؛.
(،283 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الفتح) إقامة  يوسف،) موالي  شا5ع 
(- (1 شقة 5قم) الطابق الساد2،) (،2

22222)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
 KANZ FOR الشركة)
 MOROCCAN DEVELOPMENT
SARL((:((99)حصة بقيمة)122)د5هم)

للحصة).
 1 ( (: السيد))كريم منصو5 الدهبي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 KANZ FOR الشركة)
 MOROCCAN DEVELOPMENT
شا5ع) (،46 عنوانه)ا)) (SARL
(،16 و) (15 5قم) مكت0  الز5قطوني،)
البيضاء) الدا5  (22252  6 الطابق)

املغرب.
الدهبي) منصو5  كريم  ( السيد)
االندلس) البريدي،) (3158 عنوانه)ا))

23326) دة السعودية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدهبي) منصو5  كريم  ( السيد)
االندلس) البريدي،) (3158 عنوانه)ا))

23326) دة السعودية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732522.
586I

UPSILON CONSULTING

 KANZ FOR MOROCCAN
DEVELOPMENT 4

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
 rue Moussa Ibnou Noussair 12

 Etage 6, Appt 11 Gauthier ،
20000، Casablanca(MAROC
 KANZ FOR MOROCCAN

DEVELOPMENT 4 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 283، 
شا5ع موالي يوسف، إقامة الفتح 
2، الطابق الساد2، شقة 5قم 1 - 

22222 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458323
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 KANZ FOR MOROCCAN

.DEVELOPMENT 4
شراء،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع،)استبدال،)تأ ير أو استغالل بأي)
شكل من األشكال على اإلطالق  ميع)
املباني املبنية أو غير املطو5ة واملباني)

التي سيتم بناؤها؛
العقا5ات) تسيير  ميع  و  إدا5ة 

واملمتلكات والحقوق املنقولة؛
االستئجا5 العا5ي و املؤثث واملجهز)
لجميع املباني،)اقتناء)وتشغيل وتوزيع)
التي) والخدمات  السلع  وبيع  ميع 
تهدف إلى املساهمة بشكل مباشر أو)
غير مباشر في تطوير و ترخيص املباني)

املؤ رة أو املسيرة أو املنقولة؛
وسيلة،) بأي  الشركة  مشا5كة 
بشكل مباشر أو غير مباشر،)في  ميع)
ذات صلة) تكون  قد  التي  املعامالت 
شركات) إنشاء) طريق  عن  بهدفها 
االشتراك) أو  املساهمة  أو   ديدة 
الحقوق) أو  املالية  األو5اق  شراء) أو 
ذلك،) غير  أو  الدمج  أو  اال تماعية 
أصل) أي  تأ ير  أو  حيازة  أو  إنشاء)

تجا5ي أو مؤسسة؛.
(،283 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الفتح) إقامة  يوسف،) موالي  شا5ع 
(- (1 شقة 5قم) الطابق الساد2،) (،2

22222)الدا5 البيضاء)املغرب.
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أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

 KANZ FOR الشركة)
 MOROCCAN DEVELOPMENT
SARL((:((99)حصة بقيمة)122)د5هم)

للحصة).
 1 ( (: السيد))كريم منصو5 الدهبي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 KANZ FOR الشركة)
 MOROCCAN DEVELOPMENT
شا5ع) (،46 عنوانه)ا)) (SARL
(،16 و) (15 5قم) مكت0  الز5قطوني،)
البيضاء) الدا5  (22252  6 الطابق)

املغرب.
الدهبي) منصو5  كريم  ( السيد)
االندلس) البريدي،) (3158 عنوانه)ا))

23326) دة السعودية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدهبي) منصو5  كريم  ( السيد)
االندلس) البريدي،) (3158 عنوانه)ا))

23326) دة السعودية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732521.
587I

ADEV CONSULTING

FELAH STORING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADEV CONSULTING
 Route(de(Tanger(Km5  , BP :

2485 ، 93002، Tetouan(maroc
FELAH STORING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي غرسة 
الشريف دوا5 شقادفة - 14324 

سوق ا5بعاء الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

26535
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FELAH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.STORING
نشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فالحي.
غرسة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 14324 (- شقادفة) دوا5  الشريف 

سوق ا5بعاء)الغرب املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: موساوي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: موساوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حمزة موساوي عنوانه)ا))
سوق ا5بعاء) (14324 ( عرباوة املركز)

الغرب املغرب.
السيد محمد موساوي عنوانه)ا))
 AVGD EUROPA 119 G E2 GAVA

22222)برشلونة اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة موساوي عنوانه)ا))
سوق ا5بعاء) (14324 ( عرباوة املركز)

الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) اال5بعاء) بسوق  االبتدائية 
بتا5يخ)12)ما25)2222)تحت 5قم)32.
588I

FIDUCO ATROU TANTAN

EL AISSOUG FISH
إعالن متعدد القرا5ات

FIDUCO ATROU TANTAN
 TANTAN(TANTAN، 82010،

TAN-TAN(maroc
EL AISSOUG FISH  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: حي 

السالم بلدية الوطية - - طانطان 
املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.5173
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 ما25) (23 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
على) ينص  الذي  (:21 5قم) قرا5 
تفويت حصص السيد 5شيد) مايلي:)
العيصوك)422)حصة للسيد ابراهيم)

املغا5ي.
على) ينص  الذي  (:22 5قم) قرا5 
من) القانوني  الشكل  تغيير  مايلي:)
الى) شركة دات املسؤولية املحدودة 
املحدودة) املسؤولية  دات  شركة 

بشريك واحد
على) ينص  الذي  (:23 5قم) قرا5 
مايلي:)تحويل مقر الشركة الى زنقة)9 

حي الشيخ محمد االغضف طانطان
على) ينص  الذي  (:24 5قم) قرا5 
البضائع) نقل  نشاط  اضافة  مايلي:)

لحساب الغير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:28 5قم) بند 
اصبح السيد ابراهيم املغا5ي) مايلي:)

شريك واحد ب)1222)حصة
على) ينص  الذي  (:23 5قم) بند 
اصبح الشكل القانوني شركة) مايلي:)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  دات 

واحد
على) ينص  الذي  (:24 5قم) بند 
مايلي:)اصبح املقر الجديد للشركة في)
حي الشيخ محمد االغضف) (9 زنقة)

طانطان
على) ينص  الذي  (:22 5قم) بند 
البضائع) نقل  نشاط  اضافة  مايلي:)

لحساب الغير النشطة الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطان))بتا5يخ)11)ما25)

2222)تحت 5قم)75/2222.
589I

HOUSSAM

ياز بوت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOUSSAM
 HAY(SOUANI(RUE 8 N° 15 ،

90000، TANGER(MAROC
ياز بوت شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املجمع 
الحسني إقامة عدنان شقة 42 
طنجة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124849
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ياز بوت.
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

القوا5ب وإصالحها.
املجمع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 42 شقة) عدنان  إقامة  الحسني 

طنجة)-)92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد معز الصغير):))122)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الصغير  معز  السيد 
برانص)2)تجزئة نر س شا5ع ياسمين)

5قم)79 92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) الصغير  معز  السيد 
برانص)2)تجزئة نر س شا5ع ياسمين)

5قم)79 92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231276.
592I

FIDASSURCO

K J 2 SURVEILLANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIA 1 SAKAN(AKARI

 IMM 95 1ER(ETAGE(APPT 17 ،
40000، MARRAKECH(MAROC
K(J 2 SURVEILLANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي أبواب 

مراكش منطقة 19 عما5ة 63 شقة 7 
املسيرة  - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

122685
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 K J 2 (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SURVEILLANCE
غرض الشركة بإيجاز):)الحراسة.

أبواب) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شقة) (63 عما5ة) (19 مراكش منطقة)

7)املسيرة))-)42222)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: السيد عاهد خالد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيدة ز5وال  هان):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) خالد  عاهد  السيد 
 42222  132 5قم) (23 برادي) تجزئة 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) ز5وال  هان  السيدة 

أبواب مراكش منطقة)44)عما5ة)246 

شقة)29 42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ز5وال  هان  السيدة 

أبواب مراكش منطقة)44)عما5ة)246 

شقة)29 42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)1731.

591I

TGE FIDUS

FEDALA FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

TGE FIDUS

حي الوحدة 5قم 168 ، 22822، 

املحمدية املغرب

FEDALA FER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

سميكراف 5قم 56 زنقة 5 بني يخلف 

- 28815 املحمدية املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.12983

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ5خ في)18)فبراير)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»اقامة سميكراف 5قم)56)زنقة)5)بني)

املغرب«) املحمدية  (28815 (- يخلف)

بني) ( (48 »اقامة سميكراف 5قم) إلى)

يخلف)-)28815)املحمدية))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)436.

592I

الناظو5 للحسابات

CLETRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الناظو5 للحسابات
شا5ع االمير سيدي محمد الحي 
االدا5ي سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني 5قم 5 ، 62222، 

الناظو5 املغرب
CLETRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

العمران 5قم 672 سلوان الناظو5 
62222 الناظو5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
19793

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLETRAV
-1اعمال) (: غرض الشركة بإيجاز)

متنوعة او البناء
-2أشغال عمومية
-3بيع مواد البناء).

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الناظو5) سلوان  (672 5قم) العمران 

62222)الناظو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 522.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد الوعما5ي محمد)):))1.666 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 1.667 ( (: السيد الروياتي توفيق)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 1.667 ( (: ميلود) شو5اق  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الوعما5ي محمد))عنوانه)ا))
 11 5قم) اليماني  تجزئة  عا5يض  حي 

62222)الناظو5 املغرب.
السيد الروياتي توفيق عنوانه)ا))
سلوان) (672 5قم) العمران  تجزئة 

62222)الناظو5 املغرب.
عنوانه)ا)) ميلود  شو5اق  السيد 
 62222 زايو) (51 ( 5قم) أحد  شا5ع 

الناظو5 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوعما5ي محمد))عنوانه)ا))
 11 5قم) اليماني  تجزئة  عا5يض  حي 

62222)الناظو5 املغرب
السيد الروياتي توفيق عنوانه)ا))
سلوان) (672 5قم) العمران  تجزئة 

62222)الناظو5 املغرب
عنوانه)ا)) ميلود  شو5اق  السيد 
 62222 زايو) (51 ( 5قم) أحد  شا5ع 

الناظو5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)11)ما25)

2222)تحت 5قم)369.
593I

FIDUCIAIRE LAMIN

FREE PHONE BENNANI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC
FREE PHONE BENNANI شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 5قم 
1 شا5ع إبن الخطي0 طريق عين 

الشقف فا2 املغرب فا2 32222 
فا2  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
62371

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
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تم إعداد القانون) (2222 ما25) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FREE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PHONE BENNANI
بيع لوازم) (: غرض الشركة بإيجاز)

الهاتف واستراد و التصدير.
محل) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
5قم)1)شا5ع إبن الخطي0 طريق عين)
 32222 الشقف فا2 املغرب فا2)

فا2))املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد بناني عمر):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بناني عمر عنوانه)ا))عما5ة)
الصديق) بكر  أبو  شا5ع  (9 شقة) (14
فا2)) (32222 الجديدة) املدينة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بناني عمر عنوانه)ا))عما5ة)
الصديق) بكر  أبو  شا5ع  (9 شقة) (14
املدينة الجديدة)32222)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)999/2222.
594I

HOLLAND AMERICA

RZA TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOLLAND AMERICA
33شا5ع الز5قطوني البيضاء ، 

22222، البيضاء املغرب

RZA TRANS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 13شا5ع 
احمد املجاتي اقامة لزال0 الطابق 
1 5قم 8 املعا5يف الدا5البيضاء - 

22222 الدا5البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459943
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RZA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
13شا5ع) (: عنوان املقر اال تماعي)
الطابق) لزال0  اقامة  املجاتي  احمد 
(- الدا5البيضاء) املعا5يف  (8 5قم) (1

22222)الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
حصة) (1 ( (: 5واز) زكرياء) السيد 

بقيمة)122.222)د5هم للحصة).
بقيمة) (1 (: 5واز) زكرياء) السيد 

122.222)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) 5واز  زكرياء) السيد 
البيضاء) (33 5قم) (22 زنقة) (2 املسيرة)

22222)الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) 5واز  زكرياء) السيد 
البيضاء) (33 5قم) (22 زنقة) (2 املسيرة)

22222)الدا5البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)734244.
595I

BOUCHTA COMPTA

2A DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

2A DIGITAL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 183 
شا5ع ولي العهد مركز ان 5يا الطابق 
السفلي املحل 5قم 13 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124697
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 2A (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIGITAL
التسويق) (: غرض الشركة بإيجاز)

الشبكي.
 183 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شا5ع ولي العهد مركز ان 5يا الطابق)
 92222 (- (13 5قم) املحل  السفلي 

طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
((: الشويخ) اشرف  محمد  السيد 
522)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
السيد ايوب النفا5ي):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

(: الشويخ) اشرف  محمد  السيد  (
522)بقيمة)122)د5هم.

السيد ايوب النفا5ي):)522)بقيمة)
122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

الشويخ) اشرف  محمد  السيد 
 28 5قم) الخير1) تجزئة  عنوانه)ا))

92222)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) النفا5ي  ايوب  السيد 
 2 5قم) (72 حي املنضر الجميل زنقة)

92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشويخ) اشرف  محمد  السيد 
 28 5قم) الخير1) تجزئة  عنوانه)ا))

92222)طنجة املغرب
عنوانه)ا)) النفا5ي  ايوب  السيد 
 2 5قم) (72 حي املنضر الجميل زنقة)

92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1942.
596I

LIBREVILLE INVEST

LIBREVILLE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LIBREVILLE INVEST
زاوية بولفا5د محمد ز5كوني وشا5ع 
ابن طوفيل 5قم 13 الدا5 البيضاء ، 

22332، الدا5 البيضاء املغرب
LIBREVILLE INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 

بولفا5د محمد ز5كوني وشا5ع ابنو 
طفيل 5قم -13 الدا5 البيضاء - 
22152 الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
458927

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
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املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LIBREVILLE INVEST
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
زاوية) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
ابنو) وشا5ع  ز5كوني  محمد  بولفا5د 
(- البيضاء) الدا5  (13- 5قم) طفيل 

22152)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
البنه) ممثل  وفاء) بواب  السيدة 
علي) محمد  كمون  بناني  السيد 
لوت) (2 شا5ع) (، (11 فيال) عنوانه)ا))
الدا5) في  كاليفو5نيا  حي  (، بيفرلي)
البيضاء) الدا5  (22152 البيضاء)

املغرب.
البنه) ممثل  وفاء) بواب  السيدة 
عثمان) محمد  كمون  بناني  السيد 
لوت) (2 شا5ع) (، (11 فيال) عنوانه)ا))
الدا5) في  كاليفو5نيا  حي  (، بيفرلي)
البيضاء) الدا5  (22152 البيضاء)

املغرب.
السيدة بناني كمون فاتين ممثل)
عزالدين) كمون  بناني  السيد  والده 
لوت) (2 شا5ع) (، (11 فيال) عنوانه)ا))
الدا5) في  كاليفو5نيا  حي  (، بيفرلي)
البيضاء) الدا5  (22152 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) وفاء) بواب  السيدة 
،)حي) لوت بيفرلي) (2 ،)شا5ع) (11 فيال)
 22152 كاليفو5نيا في الدا5 البيضاء)

الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732999.
597I

JULIETTEPARIS

جوليات باري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

JULIETTEPARIS
 PLACE DES NATIONS

 RESIDENCE(ATTAJMIL(ETG 1 N°
6 ، 90000، TANGER(MAROC

 وليات با5ي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : ساحة 
االمم اقامة التجميل الطابق 1 5قم 

6 - 92222 طنجة املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.86967

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2222 يناير) (31 املؤ5خ في)
 وليات با5ي شركة ذات املسؤولية)
 12.222 5أسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
ساحة االمم اقامة التجميل الطابق)
املغرب) طنجة  (92222 (- (6 5قم) (1
لتطو5) احتمال  و ود  لعدم  نتيجة 

االعمال التجا5ية.
و عين:

السيد)ة))فاطمة الزهراء))بلبيضة)
دا5 االيمان حسنونة) (13 و عنوانه)ا))
طنجة) (9222  22 5قم) (4 الطابق)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
ساحة) وفي  (2222 يناير) (31 بتا5يخ)
5قم) (1 االمم اقامة التجميل الطابق)

6)-)92222)طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231228.
598I

fiduazizi

 LAAYOUNE FOUR
SEASONS SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

5فع 5أسمال الشركة

fiduazizi

شا5ع عمر املختا5 حي القد2 شا5ع 
عمر املختا5 حي القد2، 7222، 

العيون املغرب
 LAAYOUNE FOUR SEASONS
SERVICES شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 
االدا5ي املر�سى الحي االدا5ي املر�سى 

LAAYOUNE 72222 املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.3323

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم) (2222 ما25) (29 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
من) أي  د5هم«) (2.822.222«
 3.222.222« إلى) د5هم«) (222.222«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د5هم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
11)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)722/2222.
599I

 STE LA MAROCAINE EXPRESS POUR L

AUTOMOBILE

 LA MAROCAINE EXPRESS
POUR L›AUTOMOBILE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE LA MAROCAINE EXPRESS
POUR L AUTOMOBILE

 CASABLANCA 3 RUE(ASSAAD
 IBNO(ZARARA_MAARIF ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 LA MAROCAINE EXPRESS

POUR L›AUTOMOBILE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 2 زنقة 
أسعد ابن ز5ا5ة املعا5ف الدا5 

البيضاء - 22222 الدا5 البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
456823

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 أكتوبر) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MAROCAINE EXPRESS POUR

.L’AUTOMOBILE
غسيل و) (: غرض الشركة بإيجاز)

صيانة السيا5ات.
زنقة) (2 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الدا5) املعا5ف  ز5ا5ة  ابن  أسعد 
البيضاء) الدا5  (22222 (- البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

1.222.222)د5هم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: يوسف زمو5ي) ( الشركة)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
يوسف زمو5ي عنوانه)ا)) ( السيد)
22)زنقة موالي يوسف واد زم)22222  

واد زم املغرب)).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف زمو5ي عنوانه)ا)) ( السيد)
22)زنقة موالي يوسف واد زم)22222  

واد زم املغرب))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)5178.
622I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة تافياللت ملحقة)

و5زازات

STE MARIRAH TRAV SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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تعيين مسير  ديد للشركة

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة 
تافياللت ملحقة و5زازات

شا5ع موالي 5شيد عما5ة داد2 
الطابق االول و5زازات، 45222، 

و5زازات املغرب
   STE MARIRAH TRAV SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 
اكنيون  - 45822 تنغير املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.9357
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم تعيين) (2222 ما25) (24 املؤ5خ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة))مريرح))

حسن))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)82/2222.
621I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة تافياللت ملحقة)

و5زازات

STE MARIRAH TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة 
تافياللت ملحقة و5زازات

شا5ع موالي 5شيد عما5ة داد2 
الطابق االول و5زازات، 45222، 

و5زازات املغرب
  STE MARIRAH TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 
اكنيون  - 45822 تنغير املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.9357
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (24 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
مريرح) ( احمد) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (2.522

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2.522
حسن مريرح))بتا5يخ)27)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (26 بتا5يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)82/2222.
622I

The Artisan House

 THE ARTISAN HOUSE
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

5فع 5أسمال الشركة

The Artisan House
 BRANES 2 LA(LIBERTE, 3 AV.

 AL(KHOUZAMA(N63-Tanger ،
90000، Tanger(Maroc

 The Artisan House SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 Branes وعنوان مقرها اإل تماعي

 2 la(liberte, 3 Avenue(Al
 khouzama(N63 - 90000 Tanger

.Maroc
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي -.
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
5فع) تم  (2222 ما25) (12 في) املؤ5خ 
5أسمال الشركة بمبلغ قد5ه)»99.222 
إلى) د5هم«) (1.222« من) أي  د5هم«)
»122.222)د5هم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231237.
623I

ECOCOMPTA

BARRENT
إعالن متعدد القرا5ات

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH(B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

BARRENT »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 386 

 AVENUE AMBASSADEUR BEN
 AICHA 1ER(ETAGE(N°3 ROCHES

NOIRES - 20292 الدا5البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.342273
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 ما25) (26 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
-)تغيير االسم العائلي للشريك الوحيد)
ليصبح) الهاشمي  الى  عترو2  من 
كالتالي)) الشخ�سي  و  العائلي  االسم 

الهاشمي ليلى عوض عترو2 ليلى
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)

-)تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)-)تحيين القانون االسا�سي)
(- مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)

تحيين القانون االسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)734226.
624I

BMH EXPERTS

SOLARTRIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BMH EXPERTS
 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
SOLARTRIUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شا5ع 

الز5قطوني ، الدو5 الثاني 5قم 
6 الدا5 البيضاء - 22222  الدا5 

البيضاء اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459589

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLARTRIUM

توزيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املتجددة) بالطاقات  املتعلقة  املواد 

املواد) وخاصة  (، الطاقة) وكفاءة 

الشمسية

املتكاملة) املنتجات  تصنيع  (-

الشمسية) الطاقة  مجال  في 

وخاصة مجموعات) (، الكهروضوئية)

مجموعات) (، ضخ الطاقة الشمسية)

مجموعات الشبكة وخا5ج) (، املنازل)

الشبكة.

مجال) في  الجاهزة  الحلول  بيع  (-

الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة

-)تجميع وتركي0 وتشغيل وتمويل)

وصيانة هذه الحلول الجاهزة.

-)تطوير املشا5يع اإلنشائية وإنشاء)

محطات الطاقة الشمسية الحرا5ية)

مجال) في  األخرى  الطاقة  ومحطات 

الطاقات املتجددة..

46)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)

الز5قطوني)،)الدو5 الثاني 5قم)6)الدا5)

البيضاء) الدا5  ( (22222 (- البيضاء)

اململكة املغربية.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 1.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

 RHMARI TLEMCANI السيد)

 12 بقيمة) حصة  (YOUSSEF( :( ( 50

د5هم للحصة).

  Guillaume( JENGROS( : السيد)

52)حصة بقيمة)12)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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 RHMARI TLEMCANI السيد)
 BD BIR عنوانه)ا)) (YOUSSEF
 ANZARANE ROMANDIE 2
 ETG( APPT( 23( TOUR( RYAD,
 Casablanca (Maroc( 22222

.Casablanca Maroc
 Guillaume JEANGROS السيد)
 rue( Saint-Martin, (,12 عنوانه)ا))
 77890( Garentreville( (France(

.77890(Garentreville(France
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 RHMARI TLEMCANI السيد)
 BD BIR عنوانه)ا)) (YOUSSEF
 ANZARANE ROMANDIE 2
 ETG( APPT( 23( TOUR( RYAD,
 Casablanca (Maroc( 22222

Casablanca Maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)7916.
625I

ديوان الخدمات

OMJ.GARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شا5ع محمد الخامس 5قم 94 سيدي 

قاسم ، 16222، سيدي قاسم 
املغرب

OMJ.GARD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت0 5قم 
11 اقامة هدى ب 5قم 18 زنقة عمر 
ابن عاص  قنيطرة  16222 قنيطرة 

سيدي قاسم 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

54423
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
OMJ. (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GARD
غرض الشركة بإيجاز):)الحراسة.

مكت0) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
18)زنقة) 11)اقامة هدى ب 5قم) 5قم)
 16222 ( قنيطرة) ( عاص) ابن  عمر 

قنيطرة سيدي قاسم).
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة ز5يعة  هاد):))522)حصة)

بقيمة)52.222)د5هم للحصة).
السيد ز5يعة مراون)):))522)حصة)

بقيمة)52.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( مروان) ز5يعة  السيد 
 16222  72 5قم) (2 زيرا5ي) تجزئة 

سيدي قاسم املغرب.
عنوانه)ا)) ز5يعم  هاد  السيدة 
 16222  72 5قم) (2 زيرا5ي) تجزئة 

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مروان  زعيرة  السيد 
 16222  72 5قم) (2 زيرا5ي) تجزئة 

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا5يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)74368.
626I

TOUBKAL INVEST

دار هرواك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER(ETG(APPT(N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

دا5 هرواك شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 
اكادير كم 17 5قم 49 دوا5 الحاج 

العربي اوالد سيدي الشيخ - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
122519

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
دا5) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

هرواك.
دا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة.
طريق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الحاج) دوا5  (49 5قم) (17 كم) اكادير 
 42222 العربي اوالد سيدي الشيخ)-)

مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد نو5الدين هرواك):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
هرواك) الدين  نو5  السيد 
السنابل) فيال  (124 عنوانه)ا))

5ويضات)1 42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هرواك) الدين  نو5  السيد 
السنابل) فيال  (124 عنوانه)ا))

5ويضات)1 42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112121.
627I

LEADER FIN

NYATO SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيا5د اإلقامة فالرو2« 
E« الطابق الثاني املكت0 12 الدا5 
بيضاء، 22522، الدا5 بيضاء املغرب

NYATO SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 13 شا5ع 
احمد املجاتي اقامة األل0 طابق1 
5قم 8 - 2222 الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
459431

 22 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NYATO SARL AU
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقا5ي.
13)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
طابق1  األل0  اقامة  املجاتي  احمد 
5قم)8)-)2222)الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسين عز الدين عنوانه)ا))
شرا5دة) زنقة  (22 البيضاء) الدا5 
بلحسن) اقامة  (15 شقة) (3 الطابق)

2222)الدا5 البيضاء)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسين عز الدين عنوانه)ا))
شرا5دة) زنقة  (22 البيضاء) الدا5 
بلحسن) اقامة  (15 شقة) (3 الطابق)

2222)الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733522.
628I

LEADER FIN

INCAPA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيا5د اإلقامة فالرو2« 
E« الطابق الثاني املكت0 12 الدا5 
البيضاء، 22522، الدا5 البيضاء 

املغرب
INCAPA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 شا5ع 
احمد املجاتي اقامة األل0 طابق1 
5قم 8 - 2222 الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
459429

 24 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ما25)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INCAPA
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتحويل وبيع الو5ق.
13)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
طابق1  األل0  اقامة  املجاتي  احمد 
5قم)8)-)2222)الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

لعراي�سي عنوانه)ا)))) السيد  الل 
عبد) اقامة  بيرانز5ان  269شا5ع 
الرحمان)2222)الدا5 البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لعراي�سي عنوانه)ا)))) السيد  الل 
عبد) اقامة  بيرانز5ان  269شا5ع 
الرحمان)2222)الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733499.
629I

LEADER FIN

INOLYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيا5د اإلقامة فالرو2« 
E« الطابق الثاني املكت0 12 الدا5 
البيضاء، 22522، الدا5 البيضاء 

املغرب
INOLYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 13 شا5ع 
احمد املجاتي اقامة األل0 طابق1 
5قم 8 - 2222 الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
459435

 25 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INOLYA

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتصدير منتجات النسيج.

13)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
طابق1  األل0  اقامة  املجاتي  احمد 
5قم)8)-)2222)الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) خالد  زوان  السيد 
الطابق) (492 تجزئة الحاج فاتح 5قم)
البيضاء) الدا5  (2222 االلفة) (22

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) خالد  زوان  السيد 
الطابق) (492 تجزئة الحاج فاتح 5قم)
البيضاء) الدا5  (2222 االلفة) (22

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733522.
612I

UPSILON CONSULTING

SPREZZATURA ADVISORS
إعالن متعدد القرا5ات

UPSILON CONSULTING
 rue Moussa Ibnou Noussair 12

 Etage 6, Appt 11 Gauthier ،
20000، Casablanca(MAROC
 SPREZZATURA ADVISORS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 43 زنقة 
ايت او5ير، الطابق الثاني، شقة 5قم 

5 - - الدا5 البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.349267

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (23 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل 
بالدا5) الكائن  السابق  العنوان  من 
البيضاء،)43)زنقة ايت او5ير،)الطابق)
العنوان) إلى  (،5 5قم) شقة  الثاني،)
 5 البيضاء،) بالدا5  الكائن  الجديد 
الطابق) االبراهيمي،) ( البشير) زنقة 

الثاني شقة 5قم)3
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد انا2 بشا5 من مهامه)
كمسير للشركة و تعيين السيدة نو5ة)

 ناحي كمسيرة  ديدة)
قرا5 5قم)3:)الذي ينص على مايلي:))
تعديل البنود)4،)12)و)13)من القانون)

األسا�سي للشركة
قرا5 5قم)4:)الذي ينص على مايلي:))
إعطاء)الصالحيات للقيام باإل راءات)

الالزمة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)4:)الذي ينص على مايلي:))

املقر اال تماعي
على) ينص  الذي  (:12 5قم) بند 

مايلي:)اإلدا5ة
على) ينص  الذي  (:13 5قم) بند 

مايلي:)التوقيع
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733827.
611I

UPSILON CONSULTING

KANZ MABANI DAHABIAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
 rue Moussa Ibnou Noussair 12

 Etage 6, Appt 11 Gauthier ،
20000، Casablanca(MAROC
 KANZ MABANI DAHABIAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 283، 

شا5ع موالي يوسف، إقامة الفتح 
2، الطابق الساد2، شقة 5قم 1 - 

22222 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
458399

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KANZ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MABANI DAHABIAH
شراء،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع،)استبدال،)تأ ير أو استغالل بأي)
شكل من األشكال على اإلطالق  ميع)
املباني املبنية أو غير املطو5ة واملباني)

التي سيتم بناؤها؛
العقا5ات) تسيير  ميع  و  إدا5ة 

واملمتلكات والحقوق املنقولة؛
االستئجا5 العا5ي و املؤثث واملجهز)
لجميع املباني،)اقتناء)وتشغيل وتوزيع)
التي) والخدمات  السلع  وبيع  ميع 
تهدف إلى املساهمة بشكل مباشر أو)
غير مباشر في تطوير و ترخيص املباني)

املؤ رة أو املسيرة أو املنقولة؛
وسيلة،) بأي  الشركة  مشا5كة 
بشكل مباشر أو غير مباشر،)في  ميع)
ذات صلة) تكون  قد  التي  املعامالت 
شركات) إنشاء) طريق  عن  بهدفها 
االشتراك) أو  املساهمة  أو   ديدة 
الحقوق) أو  املالية  األو5اق  شراء) أو 
ذلك،) غير  أو  الدمج  أو  اال تماعية 
أصل) أي  تأ ير  أو  حيازة  أو  إنشاء)

تجا5ي أو مؤسسة؛.
(،283 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الفتح) إقامة  يوسف،) موالي  شا5ع 
(- (1 شقة 5قم) الطابق الساد2،) (،2

22222)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
 KANZ FOR الشركة)
 MOROCCAN DEVELOPMENT
SARL((:((99)حصة بقيمة)122)د5هم)

للحصة).

 1 ( (: السيد))كريم منصو5 الدهبي)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 KANZ FOR الشركة)
 MOROCCAN DEVELOPMENT
شا5ع) (،46 عنوانه)ا)) (SARL
(،16 و) (15 5قم) مكت0  الز5قطوني،)
البيضاء) الدا5  (22252  6 الطابق)

املغرب.
الدهبي) منصو5  كريم  ( السيد)
االندلس) البريدي،) (3158 عنوانه)ا))

23326) دة السعودية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدهبي) منصو5  كريم  ( السيد)
االندلس) البريدي،) (3158 عنوانه)ا))

23326) دة السعودية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732524.
612I

CABINET CADRE CONSEIL

ATLAS TRIPS TOURS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
 ATLAS TRIPS TOURS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 

بوتغرا5 قلعة امكونة تنغير. - 45222  
قلعة امكونة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
547

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRIPS TOURS SARL
تنظيم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الحفالت السياحية))في الطبيعة.
دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
بوتغرا5 قلعة امكونة تنغير.)-)45222  

قلعة امكونة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

20.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
122)حصة) ( (: السيد ازابي حسن)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
122)حصة) ( (: السيد ازبي محمد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) حسن  ازابي  السيد 
قلعة) ( (45222 تنغير.) امكونة  قلعة 

امكونة املغرب.
السيد ازبي محمد عنوانه)ا))دوا5)
  45222 بوتغرا5 قلعة امكونة تنغير.)

قلعة امكونة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حسن  ازابي  السيد 
قلعة) ( (45222 تنغير.) امكونة  قلعة 

امكونة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)87.
613I

UPSILON CONSULTING

 KANZ FOR MOROCCAN
DEVELOPMENT 1

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
 rue Moussa Ibnou Noussair 12

 Etage 6, Appt 11 Gauthier ،
20000، Casablanca(MAROC
 KANZ FOR MOROCCAN

DEVELOPMENT 1 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 283، 
شا5ع موالي يوسف، إقامة الفتح 
2، الطابق الساد2، شقة 5قم 1 - 

22222 الدا5 البيضاء ملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458359
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 KANZ FOR MOROCCAN

.DEVELOPMENT 1
شراء،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع،)استبدال،)تأ ير أو استغالل بأي)
شكل من األشكال على اإلطالق  ميع)
املباني املبنية أو غير املطو5ة واملباني)

التي سيتم بناؤها؛
العقا5ات) تسيير  ميع  و  إدا5ة 

واملمتلكات والحقوق املنقولة؛
االستئجا5 العا5ي و املؤثث واملجهز)
لجميع املباني،)اقتناء)وتشغيل وتوزيع)
التي) والخدمات  السلع  وبيع  ميع 
تهدف إلى املساهمة بشكل مباشر أو)
غير مباشر في تطوير و ترخيص املباني)

املؤ رة أو املسيرة أو املنقولة؛
وسيلة،) بأي  الشركة  مشا5كة 
بشكل مباشر أو غير مباشر،)في  ميع)
ذات صلة) تكون  قد  التي  املعامالت 
شركات) إنشاء) طريق  عن  بهدفها 
االشتراك) أو  املساهمة  أو   ديدة 
الحقوق) أو  املالية  األو5اق  شراء) أو 
ذلك،) غير  أو  الدمج  أو  اال تماعية 
أصل) أي  تأ ير  أو  حيازة  أو  إنشاء)

تجا5ي أو مؤسسة؛.
(،283 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الفتح) إقامة  يوسف،) موالي  شا5ع 
(- (1 شقة 5قم) الطابق الساد2،) (،2

22222)الدا5 البيضاء)ملغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

 KANZ FOR الشركة)
 MOROCCAN DEVELOPMENT
SARL((:((99)حصة بقيمة)122)د5هم)

للحصة).
 1 ( (: السيد))كريم منصو5 الدهبي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 KANZ FOR الشركة)
 MOROCCAN DEVELOPMENT
شا5ع) (،46 عنوانه)ا)) (SARL
(،16 و) (15 5قم) مكت0  الز5قطوني،)
البيضاء) الدا5  (22252  6 الطابق)

املغرب.
الدهبي) منصو5  كريم  ( السيد)
االندلس) البريدي،) (3158 عنوانه)ا))

23326) دة السعودية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدهبي) منصو5  كريم  ( السيد)
االندلس) البريدي،) (3158 عنوانه)ا))

23326) دة السعودية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732552.
614I

UPSILON CONSULTING

 KANZ FOR MOROCCAN
DEVELOPMENT 2

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
 rue Moussa Ibnou Noussair 12

 Etage 6, Appt 11 Gauthier ،
20000، Casablanca(MAROC
 KANZ FOR MOROCCAN

DEVELOPMENT 2 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 283، 
شا5ع موالي يوسف، إقامة الفتح 
2، الطابق الساد2، شقة 5قم 1 - 

22222 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458763
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 KANZ FOR MOROCCAN

.DEVELOPMENT 2
شراء،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع،)استبدال،)تأ ير أو استغالل بأي)
شكل من األشكال على اإلطالق  ميع)
املباني املبنية أو غير املطو5ة واملباني)

التي سيتم بناؤها؛
العقا5ات) تسيير  ميع  و  إدا5ة 

واملمتلكات والحقوق املنقولة؛
االستئجا5 العا5ي و املؤثث واملجهز)
لجميع املباني،)اقتناء)وتشغيل وتوزيع)
التي) والخدمات  السلع  وبيع  ميع 
تهدف إلى املساهمة بشكل مباشر أو)
غير مباشر في تطوير و ترخيص املباني)

املؤ رة أو املسيرة أو املنقولة؛
وسيلة،) بأي  الشركة  مشا5كة 
بشكل مباشر أو غير مباشر،)في  ميع)
ذات صلة) تكون  قد  التي  املعامالت 
شركات) إنشاء) طريق  عن  بهدفها 
االشتراك) أو  املساهمة  أو   ديدة 
الحقوق) أو  املالية  األو5اق  شراء) أو 
ذلك،) غير  أو  الدمج  أو  اال تماعية 
أصل) أي  تأ ير  أو  حيازة  أو  إنشاء)

تجا5ي أو مؤسسة؛.
(،283 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الفتح) إقامة  يوسف،) موالي  شا5ع 
(- (1 شقة 5قم) الطابق الساد2،) (،2

22222)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
 KANZ FOR الشركة)
 MOROCCAN DEVELOPMENT
SARL((:((99)حصة بقيمة)122)د5هم)

للحصة).
 1 ( (: السيد))كريم منصو5 الدهبي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 KANZ FOR الشركة)
 MOROCCAN DEVELOPMENT
شا5ع) (،46 عنوانه)ا)) (SARL
(،16 و) (15 5قم) مكت0  الز5قطوني،)
البيضاء) الدا5  (22252  6 الطابق)

املغرب.
الدهبي) منصو5  كريم  ( السيد)
االندلس) البريدي،) (3158 عنوانه)ا))

23326) دة السعودية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدهبي) منصو5  كريم  ( السيد)
االندلس) البريدي،) (3158 عنوانه)ا))

23326) دة السعودية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732848.
615I

STE F.G ORIENT

ف ج اريون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE F.G ORIENT
 APT 3  2 EME(ETAGE 26

 MCHIOUER(S. SOLTANE ،
60050، OUJDA(MAROC

ف ج ا5يون شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : شقة 
3 الطابق 2 5قم 26 مشيو5 2 
سلطان و دة  شقة 3 الطابق 2 

5قم 26 مشيو5 2 سلطان و دة  
62252 و دة املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.31249
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2219 نونبر) (25 املؤ5خ في)
املسؤولية) ذات  شركة  ا5يون  ج  ف 
 122.222 5أسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
شقة)3)الطابق)2)5قم)26)مشيو5 2)
سلطان و دة))شقة)3)الطابق)2)5قم)
26)مشيو5 2 سلطان و دة))62252 

و دة املغرب نتيجة للمنافسة.
و عين:

و) امهاوش  ( عدنان) السيد)ة))
قصر) (2 الحسن) شا5ع  عنوانه)ا))
املغرب) فكيك  (61222 ولد سليمان)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 3 وفي شقة) (2219 نونبر) (25 بتا5يخ)
الطابق)2)5قم)26)مشيو5 2 سلطان)
 26 5قم) (2 الطابق) (3 شقة) ( و دة)
 62252 ( مشيو5 2 سلطان و دة)

و دة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)48.
616I

SOCIETE AL HOCEIMA TRAVAUX

 SOCIETE AL HOCEIMA
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE AL HOCEIMA
TRAVAUX

حي بركم 2 امزو5ن ، 32252، 
الحسيمة اململكة املغربية

 SOCIETE AL HOCEIMA
TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي بركم 2 
امزو5ن - 32252 الحسيمة اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

2997
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE AL HOCEIMA (:

.TRAVAUX

البناء) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واشغال مختلفة

))التركيبات الكهربائية

السباكة.

:)حي بركم) عنوان املقر اال تماعي)

2)امزو5ن)-)32252)الحسيمة اململكة)

املغربية.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

حصة) (522 ( (: السيد مراد بلخد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

 522 ( (: تاشفينت) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

بقيمة) (522 (: بلخد) مراد  السيد 

122)د5هم.

 522 (: تاشفينت) سعيد  السيد 

بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

دوا5) السيد مراد بلخد عنوانه)ا))
زاوية سيدي عي�سى امرابطن)32222 

الحسيمة املغرب.

السيد سعيد تاشفينت عنوانه)ا))

دوا5 تز5وت سيدي بوزين0 تر يست)

32352)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

دوا5) السيد مراد بلخد عنوانه)ا))
زاوية سيدي عي�سى امرابطن)32222 

الحسيمة املغرب

السيد سعيد تاشفينت عنوانه)ا))

دوا5 تز5وت سيدي بوزين0 تر يست)

32352)الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتا5يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)41.

617I

فيد بيست كونسيلتين

AQUROUINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شا5ع موالي اسماعيل 
زنقة بركان 5قم 21 الطابق االول ، 

72222، العيون املغرب
AQUROUINE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مدينة 
الوفاق بلوك ب 361 العيون  

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31321
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AQUROUINE
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستيراد املواد الغذائية.
مدينة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الوفاق بلوك ب)361)العيون72222 

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم اوبولي):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اوبولي) الكريم  عبد  السيد 
 1248 5قم) السالم  حي  عنوانه)ا))

الداخلة)72222)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

اوبولي) الكريم  عبد  السيد 
 1248 5قم) السالم  حي  عنوانه)ا))

الداخلة)72222)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
29)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)657.
618I

فيد بيست كونسيلتين

 ELMOUSSAOUI VARIOUS
TASKS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شا5ع موالي اسماعيل 
زنقة بركان 5قم 21 الطابق االول ، 

72222، العيون املغرب
 ELMOUSSAOUI VARIOUS
TASKS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

اسواك 5قم 13 حي االدا5ي العيون  
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
31323

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ELMOUSSAOUI VARIOUS

.TASKS
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير.
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
حي االدا5ي العيون)) (13 اسواك 5قم)

72222)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد يوسف املوساوي):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املوساوي) يوسف  السيد 
 72222 سال) ( السالم) حي  عنوانه)ا))

سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املوساوي) يوسف  السيد 
 72222 سال) ( السالم) حي  عنوانه)ا))

سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
28)فبراير) )بتا5يخ) االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)665.
619I

MITAK CONSEIL

إيربان سكوتر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

إيربان سكوتر شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 412 شا5ع 
الز5قطوني إقامة حامد شقة 1  - 

22252 الدا5البيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.424829

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 ما25) (23 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))األتر�سي))سيدي)
من) ا تماعية  حصة  (1.222 ( وديع)
أصل)1.222)حصة لفائدة))السيد))ة)))
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زين0))مدين))بتا5يخ)23)ما25)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733668.
622I

MITAK CONSEIL

ازيكي تريتور
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

ازيكي تريتو5  شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 22122 

الدا5البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459585
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ازيكي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

تريتو5).
غرض الشركة بإيجاز):)املمون

عامل مطعم.
زنقة) (12 (: عنوان املقر اال تماعي)
 22122 (- (5 شقة) (3 الحرية الطابق)

الدا5البيضاء)املغرب).
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ازيكي محمد) ( ( السيد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 1222 (: محمد) ازيكي  ( ( السيد) (

بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محمد  ازيكي  ( ( السيد)
 12 سكينة) مجموعة  السالم  اقامة 
 22422 ( 1275)أاللفة) 6)شقة) عما5ة)

الدا5 البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  ازيكي  ( السيد)
 12 سكينة) مجموعة  السالم  اقامة 
 22422 ( 1275)أاللفة) 6)شقة) عما5ة)

الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733581.
621I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

MAGELLAN NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

214 شا5ع إبن سينا ، 22212، الدا5 
البيضاء املغرب

MAGELLAN NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 214 شا5ع 
إبن سينا     - 22212 الدا5 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

452221
 23 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 د نبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGELLAN NEGOCE

التد5ي0) (: غرض الشركة بإيجاز)
عبر) ذلك  في  بما  األشكال  في  ميع 

اإلنترنت.
 214 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الدا5) (22212 (- ( ( ( ( شا5ع إبن سينا)

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
1)حصة) ( (: نزهة لكراتي) ( السيدة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد حسين يعقوب)):))99)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا))) لكراتي  نزهة  ( السيدة)
   N°171 Bd Blaise Doumerc

.82222 Montauban France
عنوانه)ا)) ( السيد حسين يعقوب)
 N°36 Rue Des Champs De La

.Ville    45522 Gien France
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا))) لكراتي  نزهة  ( السيدة)
   N°171 Bd Blaise Doumerc

82222 Montauban France
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
622I

MITAK CONSEIL

 نيوطغاك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

 نيوطغاك  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 22122 

الدا5البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
459583

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

نيوطغاك).
غرض الشركة بإيجاز):)تا ر

محلل) )مصمم  الكمبيوتر) علوم 
مبرمج في).

زنقة) (12 (: عنوان املقر اال تماعي)
 22122 (- (5 شقة) (3 الحرية الطابق)

الدا5البيضاء)املغرب).
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الجليل املساتي):))522 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
((: السعداني) أمين  نوفل  ( السيد)
522)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
السيد عبد الجليل املساتي):)522 

بقيمة)122)د5هم.
(: السعداني) أمين  نوفل  ( السيد)

522)بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
املساتي) الجليل  عبد  السيد 
 36 زنقة) (3 الحسنية) عنوانه)ا))
مسجد عكاشة)22422)الدا5 البيضاء)

املغرب.
السعداني) أمين  نوفل  السيد 
تجزئة) (23 الزنقة) (127 ( ( عنوانه)ا))
الربيع برشيد)22212)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

املساتي) الجليل  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الحسنية)3)زنقة)36)مسجد)
عكاشة)22422)الدا5 البيضاء)املغرب
السعداني) أمين  نوفل  السيد 
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تجزئة) (23 الزنقة) (127 ( ( عنوانه)ا))
الربيع برشيد)22212)برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733582.

623I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

 SOLUTIONS EMPLOI
SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

214 شا5ع إبن سينا ، 22212، الدا5 
البيضاء املغرب

 SOLUTIONS EMPLOI SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 214 شا5ع  
إبن سينا    - 22212 الدا5 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

 457677
في) مؤ5خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (32
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SOLUTIONS EMPLOI SERVICES
وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التأمين و ميع الخدمات األخرى.
 214 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الدا5) (22212 (- ( ( ( إبن سينا) ( شا5ع)

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

 Frank,( Marc-Antoine السيد)
حصة) (SABLONNIERES( :( ( 100

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 Frank,( Marc-Antoine السيد)
 N°111((عنوانه)ا(SABLONNIERES
 Boulevard( Des( Poilus( ( 44300

.Nantes France
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Frank,( Marc-Antoine السيد)
 N°111((عنوانه)ا(SABLONNIERES
 Boulevard( Des( Poilus( ( 44300

Nantes France
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا5يخ) ( البيضاء) بالدا5  التجا5ية 

تحت 5قم)-.
624I

فيد بيست كونسيلتين

STE INSOLITE TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شا5ع موالي اسماعيل 
زنقة بركان 5قم 21 الطابق االول ، 

72222، العيون املغرب
ste insolite trans شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي العودة 
5قم 126 العيون - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

22171
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2216 نونبر) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.insolite trans
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير).
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 72222 (- العيون) (126 5قم) العودة 

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
1.222)حصة) ( (: السيد احمد ادا)

بقيمة)122.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا)) ادا  احمد  السيد 
 72222 العيون) (126 5قم) العودة 

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) ادا  احمد  السيد 
 72222 العيون) (126 5قم) العودة 

العيون املغرب
حي) السيد ادا سويدي عنوانه)ا))
 92222 طنجة) توزين  بني  العوامة 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (21 بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2216)تحت 5قم)2763/16.
625I

ال بيرل أوليف

ال بيرل أوليف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ال بيرل أوليف
حي بير أنز5ان ، 32222، ميسو5 

املغرب
ال بيرل أوليف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي بير 
أنز5ان - 32222 ميسو5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
1277

 27 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2218 ما25)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)ال بيرل) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

أوليف.
مصنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الزيوت.
بير) حي  (: اال تماعي) املقر  عنوان 

أنز5ان)-)32222)ميسو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
((: العزيز) عبد  بومحيشة  السيد 
672)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
 332 ( (: مولود) الصغيري  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العزيز) عبد  بومحيشة  السيد 
امللكي) الجيش  شا5ع  عنوانه)ا))

32222)ميسو5 املغرب.
السيد الصغيري مولود عنوانه)ا))

حي القد2)32222)ميسو5 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز) عبد  بومحيشة  السيد 
امللكي) الجيش  شا5ع  عنوانه)ا))

32222)ميسو5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بتا5يخ) ( ببوملان) االبتدائية 

2218)تحت 5قم)52/2218.
626I

CLASSE BENZ

TEXTILE LA ROSA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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تأسيس شركة

TEXTILE LA ROSA
145 شا5ع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،92222 ، 28 الرابع شقة

Maroc
TEXTILE LA ROSA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الحرة بطنجة قطعة 26 ب بناية د 1 
الطابق 1  - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
92381

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2218 ماي) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TEXTILE LA ROSA
غرض الشركة بإيجاز):)املالبس و)

املنسو ات.
املنطقة) (: عنوان املقر اال تماعي)
ب بناية د) (26 الحرة بطنجة قطعة)
1)الطابق)1))-)92222)طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

السيدة انا مونتيال ال 5وزا):))1.222 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

5وزا) ال  مونتيال  انا  السيدة 
مد5يد) (28221 مد5يد) عنوانه)ا))

اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
5وزا) ال  مونتيال  انا  السيدة 
مد5يد) (28221 مد5يد) عنوانه)ا))

اسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بطنجة)

2219)تحت 5قم)227245.

627I

MARISED

MARISED SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARISED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي الطريق 

الثانوية 223 طريق عكراش أم عزة 
الصندوق البريدي 4494.12122 

عين العودة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
129711

في) مؤ5خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

.MARISED SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)االستشا5ة)

 (CONSULTING(
الطريق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
طريق عكراش أم عزة) (223 الثانوية)
 4494.12122 البريدي) الصندوق 

عين العودة
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
 12.222 الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 السيدة))مرية الصد5اتي عنوانها):

بلعربي) ضاية  شقة  أ  زايرينة  عما5ة 

السوي�سي الرباط

والعائلية) الشخصية  األسماء)

السيدة)) الشركة:) مسيري  ومواطن 

عما5ة) (: عنوانها) الصد5اتي  مرية 

زايرينة أ شقة ضاية بلعربي السوي�سي)

الرباط

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (29 بتا5يخ) بالرباط  التجا5ية 

2222)تحت 5قم)3282.

628I

CLASSE BENZ

TEXTILE LA ROSA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

TEXTILE LA ROSA

145 شا5ع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،92222 ، 28 الرابع شقة

Maroc

TEXTILE LA ROSA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الحرة طنجة قطعة 26 ب بناية د1 

الطابق 1  - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.92381

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت) (2219 شتنبر) (13 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

ال) مونتيال  انا  )ة)) السيد) تفويت 

من) ا تماعية  حصة  (1.222 5وزا)

السيد) ( لفائدة) حصة  (122 أصل)

شتنبر) (13 احمد املساعد بتا5يخ) )ة))

.2218

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتوبر) (16 بتا5يخ) ( التجا5ية بطنجة)

2218)تحت 5قم)218227.

629I

gestion  pluriel

PAUSE  MENAGE  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

gestion  pluriel
امل  4   زنقة  46  5قم  12  
البرنو�سي  -  الدا5  البيضاء ، 
22622، الدا5  البيضاء املغرب

PAUSE  MENAGE  SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شا5ع  
الز5قطوني  الطابق 2  الشقة  5قم 
6 - الدا5 البيضاء - 22222 الدا5  

البيضاء  املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.445247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)24)يناير)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الطابق) ( الز5قطوني) ( شا5ع) (46«
(- الدا5 البيضاء) (- (6 5قم) ( الشقة) ( (2
إلى) املغرب«) ( البيضاء) ( الدا5) (22222
»82))شا5ع موالي سليمان))الطابق)1  
الشقة)8)))عين السبع)-)الدا5 البيضاء))

-)22252)الدا5))البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733645.
632I

CABINET LGHALI AMINE

LE SUD TOURS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET LGHALI AMINE
 DERB(ELMANJRA(RUE 72

 N°14 CASABLANCA، 20500،
casablanca maroc

LE SUD TOURS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : مجموعة 

التقدم GH2-17 الطابق التاني 
سيدي البرنو�سي - 22622 الدا5 
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البيضاء املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.342879

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5) (2219 د نبر) (16 في) املؤ5خ 
ذات) شركة  (LE SUD TOURS حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 
 122.222 5أسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
الطابق) (17-GH2 التقدم) مجموعة 
 22622 (- البرنو�سي) سيدي  التاني 
لعدم) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدا5 

تشغيل الشركة.
و عين:

و) اونجا5  ( ( ابراهيم) السيد)ة))
 72 5قم) الناظو5  شا5ع  عنوانه)ا))
املغرب) الدا5 البيضاء) (22422 ( بولو)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا5يخ)16)د نبر)2219)وفي مجموعة)
التاني) الطابق  (17-GH2 التقدم)
الدا5) (22622 (- البرنو�سي) سيدي 

البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)734179.
631I

CABINET LGHALI AMINE

OUNEJJAR TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET LGHALI AMINE
 DERB(ELMANJRA(RUE 72

 N°14 CASABLANCA، 20500،
casablanca maroc

OUNEJJAR TOURS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : مجموعة 
التقدم GH2-17 الطابق التاني 
سيدي البرنو�سي - 22622 الدا5 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.342733

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تقر5 حل) 16)د نبر) املؤ5خ في)
ذات) شركة  (OUNEJJAR TOURS
5أسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د5هم  (122.222
17- التقدم) مجموعة  اإل تماعي 
GH2)الطابق التاني سيدي البرنو�سي)
-)22622)الدا5 البيضاء)املغرب نتيجة)

لعدم تشغيل الشركة.
و عين:

السيد)ة))عبد الكريم)))منصف و)
زنقة ابو حسن) (25 الرقم) عنوانه)ا))
الدا5) (22332 املعا5يف) الصغير 
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا5يخ)16)د نبر)2219)وفي مجموعة)
التاني) الطابق  (17-GH2 التقدم)
الدا5) (22622 (- البرنو�سي) سيدي 

البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)734175.
632I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE AHLAMPARA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

STE AHLAMPARA SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
طه , اقامة 164، 5قم1، 5ياض 

االسماعيلية,  - 52222 مكنا2  
املغرب .

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.41193
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2218)تقر5 حل) 23)د نبر) املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (STE AHLAMPARA SARL

وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)
اقامة) (, مقرها اإل تماعي تجزئة طه)
(- ( 5ياض االسماعيلية,) 5قم1،) (،164
(: نتيجة ل) ( املغرب) ( مكنا2) (52222

قرا5 الشركاء).
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
5ياض) 5قم1،) (،164 اقامة) (, طه)
مكنا2) (52222 (- االسماعيلية,)

املغرب.)
و عين:

و) عثماني  ( ( أحالم) السيد)ة))
عنوانه)ا))عما5ة)11,)شقة)2),)زنقة ابو)
52222)مكنا2) ( الحسن املريني م ج)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتا5يخ) ( بمكنا2) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)26.
633I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 STE ELEVAGE AZKA SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

  STE ELEVAGE AZKA SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 ايت 
مهند, ايت بوبيدمان الحا 0  - 

51222 مكنا2 املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.35519

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2218)تقر5 حل) 17)د نبر) املؤ5خ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 STE ELEVAGE الوحيد) الشريك 

5أسمالها) مبلغ  ( ( (AZKA SARL AU
مقرها) وعنوان  د5هم  (122.222
ايت) مهند,) ايت  دوا5  اإل تماعي 
بوبيدمان الحا 0))-)51222)مكنا2)

املغرب نتيجة ل):)قرا5 الشركاء).
دوا5) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ايت بوبيدمان الحا 0.) ايت مهند,)

51222)الحا 0))املغرب).)
و عين:

و) ( مزيان) ( ( خالد) السيد)ة))
(,1 باء) ( (1 عما5ة) (,5 5قم) عنوانه)ا))
املغرب) مكنا2  (52222  1 املنصو5)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتا5يخ) ( بمكنا2) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)42.
634I

chrono(services

AGRO  LAHSSASSNA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chrono(services
45 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

26122، برشيد املغرب
AGRO  LAHSSASSNA شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 
الحساسنة  ماعة الحساسنة 
سيدي املكي  - 26122 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

13425
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  AGRO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LAHSSASSNA
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات و االالت الفالحية.
دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الحساسنة) الحساسنة  ماعة 
سيدي املكي))-)26122)برشيد املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد الحسيني حسن)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسيني حسن عنوانه)ا))
 26122 ( دوا5 اوالد الحيمر املبا5كيين)

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسيني حسن عنوانه)ا))
 26122 ( دوا5 اوالد الحيمر املبا5كيين)

برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتا5يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2222)تحت 5قم)121.
635I

احمد ايت دحمان

 STE GLOBAL WORLD
 BUSINESSAND

TCHNOLOGIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

احمد ايت دحمان
حي اكلي الشمالي ميسو5 ، 33252، 

ميسو5 املغرب
 STE GLOBAL WORLD

 BUSINESSAND TCHNOLOGIE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي زنقة 

الغزالة حيي بئرانز5ان ميسو5 
33252 ميسو5 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.1235

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2219 أكتوبر) (29 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
و) وبستنة+البناء) غسل+حراسة 

االشغال املختلفة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (11 بتا5يخ) ( االبتدائية ببوملان)

2222)تحت 5قم)42/2222.

636I

احمد ايت دحمان

 STE GLOBAL WORLD
 BUSINESS AND

TECHNOLOGIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

احمد ايت دحمان
حي اكلي الشمالي ميسو5 ، 33252، 

ميسو5 املغرب
 STE GLOBAL WORLD

 BUSINESS AND TECHNOLOGIE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

الغزالة حي بئرانز5ان ميسو5 33252 
ميسو5 املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.1235
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم 5فع) (2219 أكتوبر) (29 املؤ5خ في)
5أسمال الشركة بمبلغ قد5ه)»92.222 
إلى) د5هم«) (12.222« أي من) د5هم«)
»122.222)د5هم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( االبتدائية ببوملان)

2222)تحت 5قم)42/2222.

637I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

LE PACHA DE L›ORIENTAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM(BARHDADI  4EME(ETG

NR19، 63050، و دة املغرب
 LE PACHA DE L›ORIENTAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  طريق 
 رادة  5قم 129 قيسا5ية الخيرية         

- 62222 و دة     املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

34871
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PACHA DE L’ORIENTAL
تشغيل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

املركز االعادة اللياقة)))))))))
-)تشغيل حمام تقليدي مغربي)))))))))))

-)تشغيل للعناية الجسمية))))))
طريق) ( (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الخيرية))))))))) قيسا5ية  (129 5قم) (  رادة)

-)62222)و دة)))))املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

12.222.222)د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: 5حمون) نوال  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 1222 (: 5حمون) نوال  السيدة  (

بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) 5حمون  نوال  السيدة 
موالي) االمير  شا5غ  ( اسلي) كولف 
و دة)) (62232   21 5قم) الحسن 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) 5حماني  نوال  السيدة 
موالي) االمير  شا5غ  ( اسلي) كولف 
و دة)) (62232   21 5قم) الحسن 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)869.

638I

marrakech(finance

E.W RECYCLAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech(finance
 Av(Allal(el(fassi(imm(atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
E.W RECYCLAGE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عما5ة 
اطل�سي ا 1 الطابق 5 شقة 5قم 

15 شا5ع عالل الفا�سي  - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
123581

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.



2(93 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 E.W (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RECYCLAGE
:)تصدير و) غرض الشركة بإيجاز)

استيراد
إعادة التدوير الصناعي.

عما5ة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 15 شقة 5قم) (5 الطابق) (1 اطل�سي ا)
شا5ع عالل الفا�سي))-)42222)مراكش)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد بنبنعي�سى زكرياء)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بنبنعي�سى زكرياء)عنوانه)ا))
 22162 ( زنقة الكندي حي م ج) (22

اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنبنعي�سى زكرياء)عنوانه)ا))
 22162 ( زنقة الكندي حي م ج) (22

اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113267.
639I

ZODIREC Consulting

BM-PROJECTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZODIREC Consulting
RUE(AL(BATINIA, EX- ,46
 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BM-PROJECTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شا5ع 
الباطنية مبنى 5وزIII معا5يف الدا5 

البيضاء 22342 الدا5 البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
456857

في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
BM- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROJECTS
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
مشا5يع) واقتصاد  د5اسة،مرا عة 

البناء)واألشغال العامة.
46)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
معا5يف الدا5) (IIIالباطنية مبنى 5وز
البيضاء) الدا5  (22342 البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: السيد محمد بالل)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: مينة  غمان) السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بالل  محمد  السيد 
القط0 الحضري حي الحمد 5قم اب)
232)النواصر البيضاء)27222)الدا5)

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) مينة  غمان  السيدة 
القط0 الحضري حي الحمد 5قم اب)
232)النواصر البيضاء)27222)الدا5)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بالل  محمد  السيد 
القط0 الحضري حي الحمد 5قم اب)
232)النواصر البيضاء)27222)الدا5)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)5198.
642I

FIDUTRACO CONSULTING

AGRI-TRACT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
AGRI-TRACT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 2 زنقة 
الصنوبر الشقة 12 الطابق الرابع 
الدا5البيضاء 213 الدا5البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

457125
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
AGRI-(: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TRACT
مستو5د) (: غرض الشركة بإيجاز)

الجملة
تا ر آالت ز5اعية.

زنقة) (2 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الرابع) الطابق  (12 الشقة) الصنوبر 
الدا5البيضاء) (213 الدا5البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 VIVIEN CLAUDE RENE السيد)
 122 )ROBERT)حصة بقيمة) :( (600

د5هم للحصة).
السيد عدنان بن حيون الصدفي):))
422)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 VIVIEN CLAUDE RENE السيد)
   VILLE NEUVE عنوانه)ا)) (ROBERT
 72150( MONTREUIL-LE-HENRI

.FRANCE
السيد عدنان بن حيون الصدفي)
الحي) تونس  زنقة  5قم25) عنوانه)ا))

السويسري))82222)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 VIVIEN CLAUDE RENE السيد)
   VILLE NEUVE عنوانه)ا)) (ROBERT
 72150( MONTREUIL-LE-HENR

FRANCE
السيد عدنان بن حيون الصدفي)
الحي) تونس  زنقة  5قم25) عنوانه)ا))

السويسري))82222)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)731135.
641I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

SOCIETE BERGUI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

SOCIETE BERGUI SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي فيال 

سيدي حساين و5زازات - 45222 
و5زازات املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.5861/557
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تقر5 حل) 31)د نبر) املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (SOCIETE BERGUI SARL
وعنوان) د5هم  (222.222 5أسمالها)
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مقرها اإل تماعي فيال سيدي حساين)

املغرب) و5زازات  (45222 (- و5زازات)

نتيجة ل):)حل الشراكة.

فيال) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 45222 (- و5زازات) حساين  سيدي 

و5زازات املغرب.)

و عين:

 PIC JEAN  MICHEL السيد)ة))

 CHEMIN DE CUSSY عنوانه)ا)) و 

 42122 COMMELLE VERNAY

 FRANCE 42122 VERNAY

FRANCE)كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 218 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
زنقة الرصاني واد الدهاب و5زازات)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بو5زازات))بتا5يخ)18)فبراير)

2222)تحت 5قم)112.

642I

وين إكسبير

 BUREAU D’ÉTUDE   

PACHES SARL AU
إعالن حر

مؤ5خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  ( (2219 شتنبر) (6 بتا5يخ)

ذات) لشركة  االسا�سي  القانون 

وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

غرض) ((1 (: التالية) بالخصوصيات 

الشركة):)االنشطة املكتبية في هندسة)

املعدنية) واالشغال  االملنيوم  نجا5ة 

شا5ع) (47 (: اال تماعي) املقر  ((2،

الدا5البيضاء) (5 الطابق) لالالياقوت 

99)سنة)،)الرأ2) 3))مدة الشركة):) (،

االدا5ة) ((5 (، د5هم) (12.222 (: املال)

والتسيير):)السيد ستيفاني سبستيان)

القانوني) االيداع  تم  (، باش) طوني 

بالدا5البيضاء) التجا5ية  باملحكمة 

5قم) تحت  (2219 شتنبر) (19 بتا5يخ)

714112).بمثابة مقتطف وبيان).

643I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 HYGIENIC MODERN
INDUSTRIES

تأسيس شركة املساهمة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 RUE JEAN JAURES 49

 QUARTIER(GAUTHIER ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 HYGIENIC MODERN

INDUSTRIES »شركة املساهمة« 

وعنوان مقرها اال تماعي: املنطقة 

الصناعية أوالد صالح بوسكو5ة  -، 

27182  الدا5 البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.432225

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في)25 
تم إعداد القانون) (2219 من ما25)

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 HYGIENIC MODERN (:

.INDUSTRIES

إنتاج) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومستحضرات) الصحية  املنتجات 

التجميل.

•)إنشاء)وتصنيع واستيراد وتصدير)

التجميل) مستحضرات  وتسويق 

ومنتجات النظافة

االختراع) براءات  أخذ  ميع  (•

لالختراع) ونقلها  واستغاللها  وشرائها 

اإلضافة) وشهادات  التحسين  أو 

والتراخيص والعالمات التجا5ية وأي)

عملية تصنيع أو غيرها بشكل عام)؛.

املنطقة) (: عنوان املقر اال تماعي)

(- ( بوسكو5ة) أوالد صالح  الصناعية 

27182))الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 322.222 ويبلغ 5أسمال الشركة)

د5هم،

مقسم كالتالي:
مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)
بصفته)ا)) تازي  علي  السيد 
الرئيس املدير العام عنوانه)ا))طريق)
 12 فيال) بوسكو5ة  شاليهات  (311
البيضاء) الدا5  (27182 بوسكو5ة)

املغرب
البعمراني) املهدي  السيد 
عنوانه)ا)) العام  الكات0  بصفته)ا))
شقق) (3 الطابق) (، أصيلة) شا5ع  (6
البيضاء) الدا5  (22162 بو5كون) (,5

املغرب
  DISLOG FOOD الشركة)
عنوانه)ا)) مجلس  عضو  بصفته)ا))
صالح) أوالد  الصناعية  املنطقة 
البيضاء) الدا5  (27182 ( بوسكو5ة)

املغرب
السيد منصف ابن الخياط زكا5ي)
عنوانه)ا)) مجلس  عضو  بصفته)ا))
الدا5) (22222 انفا) التنوب  زنقة  (8

البيضاء)املغرب
بصفته)ا)) بخات  وئام  السيدة 
اقامة) (9 عنوانه)ا)) مجلس  عضو 

د5يم كا5دن سيدي عبد الرحمان))
22242)الدا5 البيضاء)املغرب

مراق0 أو مراقبي الحسابات):
)ا)بصفته) السيد بوغال0 محمد)
 234 عنوانه)ا)) حسابات  مراق0 

طريق فا2)52222)مكنا2 املغرب
األسا�سي) النظام  مقتضيات 
توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األ5باح):
(، إيجابية) نتيجة  و ود  حالة  في 
ناقًصا) (، الناتج) الربح  يخضع صافي 
إلى) (، سابقة) صافية  خسائر  أي 
 (PERCENT( (5٪  5 ضريبة مقدا5ها)
املخصصة لصندوق احتياطي قانوني)
كونه) عن  الخصم  هذا  يتوقف  ؛)
إلزامًيا عندما يتجاوز مبلغ االحتياطي)

القانوني ُعشر 5أ2 املال.
من) للتوزيع  القابل  الربح  يتكون 
تخصيصه) بعد  (، السنة) 5بح  صافي 
لالحتياطي القانوني وتخصيص صافي)

النتائج السابقة املرّحلة..
املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين  هاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية بالدا5 البيضاء)بتا5يخ)-)تحت)

5قم)-.
644I

SOCIETE SEJD SARL

لزبووا أنفستسمة
إعالن متعدد القرا5ات

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN(OUAZZANE(N 6 ، 90000،

TANGER MAROC
لزبووا أنفستسمة »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 81 شا5ع 
ولي العهد - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.29699
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2219 أبريل) (15 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مسيري) مامو5ية  تجديد  موافقة 

الشركة ملدة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:15 5قم) بند 

مايلي:)تعيين مسيري الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (22 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1764.
645I

فيد بيست كونسيلتين

BCHIRNA TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شا5ع موالي اسماعيل 
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زنقة بركان 5قم 21 الطابق االول ، 
72222، العيون املغرب

BCHIRNA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي محج 
محمد الساد2 زنقة عبد املالك 

ابن مروان 5قم 28 العيون  72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
31297

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BCHIRNA TRAVAUX
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
محج) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
املالك) عبد  زنقة  الساد2  محمد 
 72222 ( العيون) (28 ابن مروان 5قم)

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد ابشيرنا الشيخ ماء)العينين)
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابشيرنا الشيخ ماء)العينين)
اسفي) زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا))
العيون) (72222 العيون) (28 5قم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابشيرنا الشيخ ماء)العينين)
اسفي) زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا))
العيون) (72222 العيون) (28 5قم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
12)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)622.
646I

فيد بيست كونسيلتين

ANASNOR SEAFOOD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شا5ع موالي اسماعيل 
زنقة بركان 5قم 21 الطابق االول ، 

72222، العيون املغرب
ANASNOR SEAFOOD شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
الفرسان 5قم 24 مكر5 حي الفتح 
العيون  72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31325
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANASNOR SEAFOOD
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

االسماك بالجملة و تقسيط.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الفتح) حي  مكر5  (24 5قم) الفرسان 

العيون))72222)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: اد5يس  نادي) السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اد5يس  نادي  السيد 
الحي االدا5ي الوطية طنطان)72222 

طانطان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اد5يس  نادي  السيد 
الحي االدا5ي الوطية طنطان)72222 

طانطان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
29)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)666.

647I

2AIN GROUPE COMPTA

 STE AGENCE AGRICOLE
OULAD MBAREK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE AGENCE AGRICOLE

OULAD MBAREK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
22 غشت اوالد امبا5ك كراج اوالد 
مو�سى بني مالل - 23222 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

9979
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 أكتوبر) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AGENCE AGRICOLE OULAD

.MBAREK
املعدات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفالحية و املواد الفالحية.
 22 عنوان املقر اال تماعي):)شا5ع)
غشت اوالد امبا5ك كراج اوالد مو�سى)

بني مالل)-)23222)بني مالل املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 332 ( (: السيد صبا5 عبد السالم)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
332)حصة) ( (: السيد خالد عبود)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
342)حصة) ( السيد سعيد عبود):)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السالم) عبد  صبا5  السيد 
 23552 ازيالل) واويزغت  عنوانه)ا))

ازيالل املغرب.
عنوانه)ا)) عبود  خالد  السيد 
ازيالل) (23552 ازيالل) واويزغت 

املغرب.
عنوانه)ا)) عبود  سعيد  السيد 
ازيالل) (23552 ازيالل) واويزغت 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السالم) عبد  صبا5  السيد 
 23552 ازيالل) واويزغت  عنوانه)ا))

ازيالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتا5يخ)24)ما25)

2222)تحت 5قم)194.
648I

2AIN GROUPE COMPTA

BAM RENT CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
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 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
BAM RENT CAR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 35 
شا5ع محمد الخامس اقامة امرال 
شقة 5قم 7 الطابق 3 بني مالل - 

23222 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

9977
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.RENT CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا5ات.
 35 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)
امرال) اقامة  الخامس  محمد  شا5ع 
(- مالل) بني  (3 الطابق) (7 5قم) شقة 

23222)بني مالل املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 522.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد هشام عبو):))5.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا)) عبو  السيد هشام 
مالل) بني  (45 5قم) (19 زنقة) النصر 

23222)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) شوية  5شيد  السيد 
بني مالل) (5 5قم) (14 حي النصر زنقة)

23222)بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتا5يخ)24)ما25)

2222)تحت 5قم)195.
649I

فيد بيست كونسيلتين

NOOTS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شا5ع موالي اسماعيل 
زنقة بركان 5قم 21 الطابق االول ، 

72222، العيون املغرب
NOOTS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القد2 
تجزئة 727 زنقة فياللى 5قم 29 
العيون  72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31299
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOOTS
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

االسماك بالجملة و التقسيط.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
زنقة فياللى 5قم) (727 القد2 تجزئة)

29)العيون))72222)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الزين) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الزين عنوانه)ا))حي)
القد2 مجموعة)192)عما5ة)29)5قم)

22)العيون)72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الزين عنوانه)ا))حي)
القد2 مجموعة)192)عما5ة)29)5قم)

22)العيون)72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
12)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)628.
652I

2AIN GROUPE COMPTA

STE GOLDEN DIVERCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE GOLDEN DIVERCO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة 
ا5كانة الرقم 18 بني مالل - 23222 

بني مالل املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.9231

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تقر5 حل) 17)فبراير) املؤ5خ في)
شركة) (STE GOLDEN DIVERCO
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)
مقرها اإل تماعي تجزئة ا5كانة الرقم)
مالل) بني  (23222 (- مالل) بني  (18

املغرب نتيجة لتصفية الشركة.
و عين:

السيد)ة)) بران))5حال و عنوانه)ا))
مالل) بني  (18 الرقم) ا5كانة  تجزئة 
23222)بني مالل املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
و) زكرياء) ( السيد)ة)) بران)
 72 5قم) املتنبي  شا5ع  عنوانه)ا))

املغرب) مالل  بني  (23222 مالل) بني 

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  (2222 فبراير) (17 بتا5يخ)

 23222 (- بني مالل) (18 ا5كانة الرقم)

بني مالل املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتا5يخ)19)فبراير)

2222)تحت 5قم)164.

651I

ste FIDOKOM sarl au

 LA COMPANIE NORD
 EST DE TRANSPORT ET

TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador

Maroc

 la companie nord est de

transport(et(travaux  شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 rue وعنوان مقرها اإل تماعي

 dakhla qt el amal selouane

nador 62700 املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.18757

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

داودي) ( سامي) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.222

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

فبراير) (12 بتا5يخ) شيبوب  ( محمد)

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)29)ما25)

2222)تحت 5قم)342.

652I
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بريميوم نوولدج اند كونسولتين ش.ذ.م.م

بريميوم نوولدج اند كونسولتين 
ش.ذ.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بريميوم نوولدج اند كونسولتين 
ش.ذ.م.م

شا5ع األمير موالي عبد هللا ، عما5ة 
توفيق 5قم 24 ، شقة 5قم 11 ، 
الطابق 3 ، 92222 ، طنجة ، 

92222، طنجة املغرب
بريميوم نوولدج اند كونسولتين 
ش.ذ.م.م  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع األمير 
موالي عبد هللا ، عما5ة توفيق 5قم 
24 ، شقة 5قم 11 ، الطابق 3 ،  - 

92222 طنجة  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124457
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بريميوم)

نوولدج اند كونسولتين ش.ذ.م.م).
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التد5ي0 واالستشا5ات.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
،)عما5ة توفيق) األمير موالي عبد هللا)
 3 الطابق) (، (11 ،)شقة 5قم) (24 5قم)

،))-)92222)طنجة))املغرب).
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيدة عجاج البقيوي دنيا)):))36 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيدة املودن مريم)):))32)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد ديدي املهدي)):))32)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
دنيا)) البقيوي  عجاج  السيدة 
عنوانه)ا))تجزئة كاليفو5نيا 5قم)172  

92222)طنجة))املغرب).
عنوانه)ا)) مريم  املودن  السيدة 
الجديد) املغرب  تجزئة  (1666 5قم)

92222)العرائش))املغرب).
عنوانه)ا)) ( املهدي) ديدي  السيد 
 92222 السالم) تجزئة  (252 5قم)

العرائش))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
دنيا)) البقيوي  عجاج  السيدة 
عنوانه)ا))تجزئة كاليفو5نيا 5قم)172  

92222)طنجة))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (28 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1695.
653I

مستامنة شامة

RACHID ITM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

مستامنة شامة
شا5ع املسيرة 5قم 142 الطابق االول 
الناظو5 ، 62222، الناظو5 املغرب

RACHID ITM   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي سوق 
بني سيدال  31 الناظو5 - 62222 

الناظو5 املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.14229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 فبراير) (23 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

الحسناوي سعيد))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)11)ما25)

2222)تحت 5قم)367.
654I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

EIGHT SOUTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

214 شا5ع إبن سينا ، 22212، الدا5 
البيضاء املغرب

EIGHT SOUTH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 112 
مجمع السعدي 5قم 22 الحي 

الصناعي عين سبع طابق 1 - 22252 
الدا5 البيضاء املغرب .

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.322519
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 يوليوز) (29 في) املؤ5خ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
5أسمالها) مبلغ  ( (EIGHT SOUTH
مقرها) وعنوان  د5هم  (12.222
112)مجمع السعدي 5قم) اإل تماعي)
22)الحي الصناعي عين سبع طابق)1)-)
22252)الدا5 البيضاء)املغرب))نتيجة)

ل):)قرا5 الشركاء.
 112 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
الحي) (22 5قم) السعدي  مجمع 
الصناعي عين سبع طابق)1)-)22252 

الدا5 البيضاء)املغرب).)
و عين:

  FLORENT السيد)ة))
 72 عنوانه)ا)) و  (PERIGNON
 22222 بوسكو5ة) برستجيا  إقامة 
)ة)) كمصفي) ( املغرب) البيضاء) الدا5 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

شتنبر)2219)تحت 5قم)713485.

655I

EXCEL COMPTA SARL AU

MOOSANIMATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة و5دة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 42222، 
مراكش املغرب

MOOSANIMATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي كولف 
سيتي الطابق الثاني  أ4 املجموعة 
1 شا5ع محمد الساد2 - 42222 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.62429

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (24 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
دباش) مونيك  )ة)) السيد) تفويت 
 12 أصل) من  ا تماعية  حصة  (12
حصة لفائدة))السيد))ة))مو�سى دي0)

بتا5يخ)24)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (11 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113279.
656I

EXCEL COMPTA SARL AU

MOOSANIMATIONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة و5دة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 42222، 
مراكش املغرب

MOOSANIMATIONS  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي كولف 
سيتي الطابق الثاني  أ4 املجموعة 
1 شا5ع محمد الساد2  - 42222 

مراكش املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة
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5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.62429

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 فبراير) (24 املؤ5خ في)
دي0) مسير  ديد للشركة السيد)ة))

مو�سى))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113279.
657I

EXCEL COMPTA SARL AU

MOOSANIMATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة و5دة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 42222، 
مراكش املغرب

MOOSANIMATIONS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها اال تماعي كولف 
سيتي  الطابق الثاني أ4 املجموعة 
1 شا5ع محمد الساد2 - 42222 

مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.62429

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)24)فبراير)2222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113279.
658I

EXCEL COMPTA SARL AU

AL JANOUBIA ZELLIJE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة و5دة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 42222، 
مراكش املغرب

AL JANOUBIA ZELLIJE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي مراكش 
فخا5ة مستودع 5قم 14  ماعة 
سعادة - 4222 مراكش املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.37559
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2222 يناير) (31 املؤ5خ في)
 AL شركة ذات املسؤولية املحدودة)
JANOUBIA ZELLIJE))مبلغ 5أسمالها)
مقرها) وعنوان  د5هم  (32.222
مستودع) فخا5ة  مراكش  اإل تماعي 
 4222 (- سعادة) 14) ماعة  5قم)

مراكش املغرب نتيجة ل):)ودية.
و حدد مقر التصفية ب مراكش)
14) ماعة) 5قم) مستودع  فخا5ة 

سعادة)-)4222)مراكش املغرب.)
و عين:

و) املتقي  ( مصطفى) السيد)ة))
 4222   546 سوكوما 5قم) عنوانه)ا))
مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
 14 5قم) مستودع  فخا5ة  مراكش  (:

 ماعة سعادة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113281.
659I

مستامنة شامة

BEN AAZIZ CARS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شا5ع املسيرة 5قم 142 الطابق االول 
الناظو5 ، 62222، الناظو5 املغرب
BEN AAZIZ CARS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع عبد 
الكريم الخطابي  5قم 73 ا5كمان 
الناظو5 - 62222 الناظو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
19745

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AAZIZ CARS
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا5ات بدون سائق.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
عبد الكريم الخطابي))5قم)73)ا5كمان)

الناظو5)-)62222)الناظو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 522.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
العلوي الحسني) السيدة حفصة 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (5.222 ( (:

للحصة).
السيدة حفصة العلوي الحسني):)

522222)بقيمة)122)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
العلوي الحسني) السيدة حفصة 
الركمان) املركز  ا5كمان  عنوانه)ا))
الناظو5) (62222 الناظو5) كبدانة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( غنوي) ياسين  السيد 
ا5كمان املركز كبدانة الناظو5)62222 

الناظو5 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)27)فبراير)

2222)تحت 5قم)286.
662I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

 STE BUREAU D› EXPERTISE
 ET CONTROLE TECHNIQUE

 D›EQUIPEMENT SOUS
PRESSION BECTEP

إعالن متعدد القرا5ات

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL

  N°816 APPT(N°3 1er(ETAGE
 QUARTIER(INDUSTIEL  AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 STE(BUREAU(D› EXPERTISE
 ET(CONTROLE(TECHNIQUE

 D›EQUIPEMENT(SOUS
PRESSION BECTEP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: اقامة 

املنا5 عما5ة 2 5قم 11 تجزئة 
السعادة املنا5ة مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.77189

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2219 12)شتنبر) املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
على) ينص  الذي  (:-01 5قم) قرا5 
وذلك) الشركة  توسيع غرض  مايلي:)
-مراقبة) بإضافة النشاطين التاليين:)
)الرافعات،) امليكانيكية) املعدات 
التركيبات) -مراقبة  املصاعد،اآلالت))

الكهربائية.
على) ينص  الذي  (:-02 5قم) قرا5 
 128 تفويت) على  املصادقة  مايلي:)
حصة ا تماعية التي يملكها كل من)
حصة) (64( بودونيت) املهدي  السيد 
عبدالجليل) والسيد  ا تماعية))
في) ا تماعية)) حصة  (64( العصي0)
 BUREAU D’EXPERTISE شركة)
 ET( CONTROLE( TECHNIQUE
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 D’EQUIPEMENT( SOUS
PRESSION BECTEP SARL))لفائدة)

السيد محمد  عفر)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:-03 5قم) بند 
كما) الشركة  غرض  اصبح  مايلي:)
ذات) لأل هزة  التقنية  -املراقبة  يلي:)
الضغط)-مراقبة املعدات امليكانيكية)
)الرافعات،)املصاعد،اآلالت))-مراقبة)

التركيبات الكهربائية.
على) ينص  الذي  (:-06 5قم) بند 
اصبح) التفويت  لهذا  تبعا  مايلي:)
الرأسمال اال تماعي للشركة مقسم)
-محمد  عفر) كما يلي:) بين الشركاء)
-املهدي بودونيت) د5هم) (40.000,00
الجليل) -عبد  د5هم) (20.000,00
العاص0)20.000,00)د5هم.)املجموع)

80.000,00)د5هم
على) ينص  الذي  (:-07 5قم) بند 
اال تماعي) الرأسمال  حدد  مايلي:)
موزع) د5هم  (80.000,00 املبلغ) في 
حصة ا تماعية قيمة كل) (822 الى)
كليا) محر5ة  د5هم  (100,00 واحدة)
ومخصصة للشركاء)كما يلي:)-محمد)
 عفر)422)حصة ا تماعية)-املهدي)
ا تماعية) حصة  (222 بودونيت)
حصة) (222 العاص0) الجليل  -عبد 

ا تماعية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (17 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2219)تحت 5قم)127967.
661I

LA FIDESSA

HIDAYA DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA FIDESSA
 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 
املغرب

HIDAYA DESIGN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تعاونية 
بوسكري 5قم 1  كلم 8 مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123481

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HIDAYA DESIGN

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا5ي)-)مقاول في اشغال البناء.

تعاونية) (: املقر اال تماعي) عنوان 

(- مراكش) (8 كلم) ( (1 5قم) بوسكري 

42222)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 752 ( (: كاينو) الدين  نو5  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 252 ( (: هبهاب) ( سهام) السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نو5 الدين كاينو عنوانه)ا))

 42222 مراكش) (543 5قم) (3 برادي)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نو5 الدين كاينو عنوانه)ا))

 42222 مراكش) (543 5قم) (3 ( برادي)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112981.

662I

HTA CONSEIL

VALDELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملتقى شا5ع محمد الخامس وشا5ع 
ألبير األول الطابق السابع مكت0 5قم 
 CASABLANCA ،22262 ،- 729

MAROC
VALDELEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تقاطع 
شا5ع شابو عبر الطريق السيا5 

 ماعة سيدي مومن عما5ة D م 2 
2  ، الطابق الرابع مكت0 5قم 11 - 

22422 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459923
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VALDELEC
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

املعدات الكهربائية
تقاطع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
السيا5) الطريق  عبر  شابو  شا5ع 
D)م 2)  ماعة سيدي مومن عما5ة)
(- (11 الطابق الرابع مكت0 5قم) (، ( (2

22422)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

200.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
722)حصة) ( (: السيد هالل خليل)

بقيمة)100,00)د5هم للحصة).
حصة) (722 ( (: السيد هالل نبيل)

بقيمة)100,00)د5هم للحصة).
السيد العابد مراد)):))622)حصة)

بقيمة)100,00)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) خليل  هالل  السيد 
 22212 ( 13)حي الهناء) 32)5قم) شا5ع)

الدا5 البيضاء)املغرب.
السيد هالل نبيل عنوانه)ا))مجمع)
بوسكو5ة) (9 5قم) الحكمة  سكني 
البيضاء) الدا5  (27182 النواصر)

املغرب.
السيد العابد مراد))عنوانه)ا))حي)
طا5ق)،)شا5ع)24)،)العدد)12)،)سيدي)
البيضاء) الدا5  (22612 البرنو�سي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) خليل  هالل  السيد 
 22212 ( 13)حي الهناء) 32)5قم) شا5ع)

الدا5 البيضاء)املغرب
السيد هالل نبيل عنوانه)ا))مجمع)
بوسكو5ة) (9 5قم) الحكمة  سكني 
البيضاء) الدا5  (27182 النواصر)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733954.
663I

FIDUCIAIRE INOVA

 FIDINO CONSEIL EX
FIDUCIAIRE INO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

FIDUCIAIRE INOVA
5قم 18 زنقة 3 الطابق األول 

تجزئة النقل الحضري حي القد2 
البرنو�سي الدا5 البيضاء ، 22612، 

الدا5 البيضاء املغرب
 FIDINO CONSEIL EX

FIDUCIAIRE INO  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق 5 املعا5يف - 

22332 الدا5 البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.253843
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 فبراير) (23 املؤ5خ في)
)أمين) مسير  ديد للشركة السيد)ة))

عبد العزيز كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)731985.
664I

FIDUCIAIRE INOVA

 STMI ‹› SOLUTIONS 
 ET TECHNIQUES DE
 LA MAINTENANCE

‹‹INDUSTRIELLE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE INOVA
5قم 18 زنقة 3 الطابق األول 

تجزئة النقل الحضري حي القد2 
البرنو�سي الدا5 البيضاء ، 22612، 

الدا5 البيضاء املغرب
 STMI ‹› SOLUTIONS 
 ET(TECHNIQUES(DE
 LA MAINTENANCE

INDUSTRIELLE›› شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 

18 زنقة 3 تجزئة النقل الحضري 
الطابق األول سيدي البرنو�سي - 

22612 الدا5 البيضاء املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.419925

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)22)يناير)2222)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  اال تماعي  املقر 
النقل) تجزئة  (3 زنقة) (18 »5قم) من)
سيدي) األول  الطابق  الحضري 
البيضاء) الدا5  (22612 (- البرنو�سي)
 22 تجزئة) (2 »محل 5قم) إلى) املغرب«)
البستان) األ5�سي  الطابق  (23 اقامة)
22612)الدا5) 2)سيدي البرنو�سي)))-)

البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)731484.
665I

STE FURAMIC SARL

STE TAJJIOU CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شا5ع الفتواكي وابن الخطي0 
عما5ة مختا5ي الطابق 6 5قم الشقة 

3 ، 62222، و دة املغرب
STE TAJJIOU CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 2 
تجزئة الوحدة ل 1 5قم 7  - 62222 

و دة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

33333
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 نونبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TAJJIOU CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا5ات).
عنوان املقر اال تماعي):)الطابق)2 
 62222 (-((7 1)5قم) تجزئة الوحدة ل)

و دة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد طجيو حسني)):))52)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد طجيو محمد اليا2)):))52 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( حسني) طجيو  السيد 
ظهر))ملحلة حي السالم زنقة د)9)5قم)

15  62222)و دة املغرب.
اليا2)) محمد  طجيو  السيد 
عنوانه)ا))ظهر))ملحلة حي السالم زنقة)

د)9)5قم)15  62222)و دة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( املقدم) عبير  السيدة 
 1 ظهر ملحلة تجزئة انكاد الزنقة 2)

5قم)18  62222)و دة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)668.
666I

LIBREVILLE INVEST

SAINT SEBASTIEN INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LIBREVILLE INVEST
زاوية بولفا5د محمد ز5كوني وشا5ع 
ابن طوفيل 5قم 13 الدا5 البيضاء ، 

22332، الدا5 البيضاء املغرب
 SAINT SEBASTIEN INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 125-123 
زاوية بولفا5د محمد الز5قطوني 

و شا5ع ابن توفيل 5قم B12 الدا5 
البيضاء - 22332 الدا5 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458499
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAINT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SEBASTIEN INVEST
تأ ير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الترويج.

103- (: اال تماعي) املقر  عنوان 
125)زاوية بولفا5د محمد الز5قطوني)
الدا5) (B12 5قم) توفيل  ابن  و شا5ع 
البيضاء) الدا5  (22332 (- البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عزالدين) كمون  بناني  السيد 
بولفا5د) زاوية  (103-105 عنوانه)ا))
محمد الز5قطوني و شا5ع ابن توفيل)
5قم)B12)الدا5 البيضاء)22332)الدا5)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عزالدين) كمون  بناني  السيد 
بولفا5د) زاوية  (103-105 عنوانه)ا))
محمد الز5قطوني و شا5ع ابن توفيل)
5قم)B12)الدا5 البيضاء)22332)الدا5)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732637.
667I

AC FIDUS

 TWENTY INSURANCE
SOLUTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AC FIDUS
 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC
 TWENTY INSURANCE

SOLUTION  شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 49 د 
تجزئة 5ياض السالم تحت ا5�سي 

بلوك د  - 28822 املحمدية 
MAROC
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

25311

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TWENTY INSURANCE (:

. SOLUTION

غرض الشركة بإيجاز):)معلوميات)

و) البرمجيات  بيع  االالت)) )تجا5ة 

االنظمة املعلوماتية).

د) (49 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

ا5�سي) تحت  السالم  5ياض  تجزئة 

.MAROC(بلوك د))-)28822)املحمدية

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 52.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيدة))))))))ابتسام شريحة):))522 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

شريحة) ابتسام  ( ( ( السيدة)

دال) بلوك  السالم  5ياض  عنوانه)ا))

.MAROC(5قم45   22822)املحمدية

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

شريحة) ابتسام  ( ( السيدة)

دال) بلوك  السالم  5ياض  عنوانه)ا))

MAROC(5قم45  22822)املحمدية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)429.

668I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 STE COMIDRAMA
CREATIVITE SARL AU

شركة ذات مسؤلية 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

 STE COMIDRAMA CREATIVITE
SARL AU  شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 1227 
5قم 31 تراست انزكان - 86352 

انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

22275
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 COMIDRAMA CREATIVITE

. SARL AU
كراء,بيع) (: بإيجاز) غرض الشركة 
و شراء) ميع التجهيزات الصوتية و)

االنا5ة).
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- انزكان) تراست  (31 5قم) (1227

86352)انزكان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد الكجدايح يوسف):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

يوسف) الكجدايح  السيد 
 28 الرقم) (1227 الزنقة) عنوانه)ا))
انزكان)) (86352، انزكان) تراست 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف) الكجدايح  السيد 
 28 الرقم) (1227 الزنقة) عنوانه)ا))
انزكان) (86352 (، انزكان) تراست 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( االبتدائية بانزكان)

2222)تحت 5قم)432.
669I

FIDUCHORFA((فيديشرفا

 MOULINS مطاحن عائشة
AICHA

شركة التضامن
تأسيس شركة

FIDUCHORFA  فيديشرفا
531  شا5ع شنقيط حي السماعلة 
سطات ، 26222، سطات املغرب

  MOULINS AICHA مطاحن عائشة
شركة التضامن

وعنوان مقرها اإل تماعي  دوا5 اللبنة 
د ا نة املزامزة - 26222 سطات 

املغرب
تأسيس شركة التضامن 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
5731

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (12
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)مطاحن)

. MOULINS AICHA(عائشة
طاحونة) (: بإيجاز) غرض الشركة 

قمح.
دوا5) ( (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 26222 (- املزامزة) د ا نة  اللبنة 

سطات املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد يونس املشرفي):))62)حصة)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

 42 ( (: السيدة خديجة حمريطي)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) املشرفي  يونس  السيد 
شا5ع) 5نون  زنقة سيدي  الشيخ  حي 
 57 الرقم) بلبصير  بوشعي0  الحاج 

26222)سطات املغرب.
حمريطي) خديجة  السيدة 
زنقة) (41 حي ميمونة 5قم) عنوانه)ا))
 26222 املتوسط) االبيض  البحر 

سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املشرفي  يونس  السيد 
شا5ع) 5نون  زنقة سيدي  الشيخ  حي 
 57 الرقم) بلبصير  بوشعي0  الحاج 

26222)سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسطات))بتا5يخ)16)د نبر)

2219)تحت 5قم)1142.
672I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE SAYIDI SPEED
TRANS SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

 SOCIETE SAYIDI SPEED TRANS
SARL AU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 77 زنقة 
املدا25 انزكان  86152 انزكان 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
22277

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE SAYIDI SPEED TRANS

.SARL AU
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغير.
زنقة) (77 (: عنوان املقر اال تماعي)
انزكان) (86152 ( انزكان) املدا25 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: مصطفي) 5فيع  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مصطفي  5فيع  السيد 
 86152 انزكان) املدا25  زنقة  (77

انزكان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مصطفي  5فيع  السيد 
 86152 انزكان) املدا25  زنقة  (77

انزكان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( االبتدائية بانزكان)

2222)تحت 5قم)431.
671I

tensiftconsultant

SERVICE AGRICOLE ABDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكت0 2 عما5ة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46222، آسفي املغرب
 SERVICE AGRICOLE ABDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اسفي, 5قم 
28 تجزئة  الرياض املدينة الجديدة 

- 46222 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

12187
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE AGRICOLE ABDA
توفير) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات الز5اعية.
املنتجات و املعدات) بيع و شراء) (-

الز5اعية.
واملنتجات) املعدات  استيراد  (-

الز5اعية..
اسفي,) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
املدينة) الرياض  ( تجزئة) (28 5قم)

الجديدة)-)46222)اسفي املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 752 ( (: السيد اعبيد عبد السالم)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
52)حصة) ( (: السيد اعبيد صالح)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيدة اعبيد اسماء):))52)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
52)حصة) ( (: السيد اعبيد املهدي)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
حصة) (52 ( (: زهير) اعبيد  السيد 

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيدة غري0 فاطمة):))52)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السالم) عبد  اعبيد  السيد 
تجزئة)) (28 5قم) اسفي,) عنوانه)ا))
 46222 الجديدة) املدينة  الرياض 

اسفي املغرب.
عنوانه)ا)) صالح  اعبيد  السيد 
اسفي,)5قم)28)تجزئة))الرياض املدينة)

الجديدة)46222)اسفي املغرب.
عنوانه)ا)) اسماء) اعبيد  السيدة 
اسفي,)5قم)28)تجزئة))الرياض املدينة)

الجديدة)46222)اسفي املغرب.
عنوانه)ا)) املهدي  اعبيد  السيد 
اسفي,)5قم)28)تجزئة))الرياض املدينة)

الجديدة)46222)اسفي املغرب.
عنوانه)ا)) زهير  اعبيد  السيد 
اسفي,)5قم)28)تجزئة))الرياض املدينة)

الجديدة)46222)اسفي املغرب.
عنوانه)ا)) فاطمة  غري0  السيدة 
اسفي,)5قم)28)تجزئة))الرياض املدينة)

الجديدة)46222)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السالم)) عبد  اعبيد  السيد 
تجزئة)) (28 5قم) اسفي,) عنوانه)ا))
 46222 الجديدة) املدينة  الرياض 

اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (27 بتا5يخ) ( االبتدائية بآسفي)

2222)تحت 5قم)126.
672I

aice compta

AM RESIDENCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
AM RESIDENCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 13 أحمد 

املجاتي إقامة االل0 الطابق 1 
الشقة 8 حي املعا5يف - 22332 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

456137
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 أكتوبر) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RESIDENCE
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املساكن والحرم الجامعي الخاص.
عنوان املقر اال تماعي):)13)أحمد)
املجاتي إقامة االل0 الطابق)1)الشقة)
البيضاء) (22332 (- املعا5يف) حي  (8

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ݣروب) إم�سي  الشركة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ݣروب  إم�سي  الشركة 
شا5ع والد زيان مرك0 أسواق السالم)
  8 الطابق) (6 إقامة السالم عما5ة م)

26222)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عبداملحسن) أعراق  السيد 
عنوانه)ا))47زنقة املراك�سي حي لوبيز))

22332)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732164.
673I

aice compta

 AARAB ABDELMOHCEN
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
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الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 AARAB ABDELMOHCEN

IMMOBILIER شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 أحمد 
املجاتي إقامة االل0 الطابق 1 

الشقة 8 حي املعا5يف - 22332 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
456139

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 أكتوبر) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AARAB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ABDELMOHCEN IMMOBILIER
املطو5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقا5ي
بناء)واستئجا5 املباني.

عنوان املقر اال تماعي):)13)أحمد)
املجاتي إقامة االل0 الطابق)1)الشقة)
البيضاء) (22332 (- املعا5يف) حي  (8

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ݣروب) إم�سي  الشركة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ݣروب  إم�سي  الشركة 
والد زيان مرك0 أسواق السالم إقامة)
 22332  8 السالم عما5ة م6)الطابق)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عبداملحسن) أعراب  السيد 
عنوانه)ا))47زنقة املراك�سي حي لوبيز))

22332)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)132165.
674I

tensiftconsultant

SNAP ME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكت0 2 عما5ة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسفي املغرب
SNAP ME شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مراكش,18 
شا5ع املزدلفة - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

122737
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (31
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SNAP (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ME
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

RESTAURATEUR A PRIX FIXE
.FRANCHISE D’ACTIVITE

(: اال تماعي) املقر  عنوان 
 42222 (- شا5ع املزدلفة) مراكش,18)

مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: حا5في) سليم  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حا5في  سليم  السيد 
مراكش,)عملية البسفنج 5قم)82)باب)
مراكش) (42222 اغلي الحي الشتوي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حا5في  سليم  السيد 
مراكش,)عملية البسفنج 5قم)82)باب)
مراكش) (42222 اغلي الحي الشتوي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (14 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112315.
675I

tensiftconsultant

SERVICE AGRICOLE ABDA 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

tensiftconsultant
املكت0 2 عما5ة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسفي املغرب
 SERVICE AGRICOLE ABDA 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اسفي, 
28 زنقة ك تجزئة الرياض املدينة 
الجديدة  - 46222 اسفي املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.12187
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
من) أي  د5هم«) (2.222.222«
 2.122.222« إلى) د5هم«) (122.222«
القيمة) 5فع  ( (: طريق) عن  د5هم«)

اإلسمية لألسهم املو ودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتا5يخ) ( االبتدائية بآسفي)

2222)تحت 5قم)153.

676I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

NATALIA CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
NATALIA CAPITAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطابق الثاني 5قم 3 
املعا5يف - 22222 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.423859
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2219 ماي) (27 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
ابيطان) ( عريق) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (752
1.222)حصة لفائدة))السيد))ة)))زهير)

بنجلون بتا5يخ)27)ماي)2219.
تفويت السيد))ة))5يشا5د))ابيطان)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (252
1.222)حصة لفائدة))السيد))ة))زهير)

بنجلون بتا5يخ)27)ماي)2219.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

يونيو)2219)تحت 5قم)724823.
677I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

D J K INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
D J K INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 2 زنقة 

اال تماع بو5كون - 22222 البيضاء 



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   232(

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

246927
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2211 شتنبر) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 D J K (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا5ي.
زنقة) (2 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
البيضاء) (22222 (- اال تماع بو5كون)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
332)حصة) ( (: السيد دان عز5ان)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 342 ( (: عز5ان) السيد  ونطان 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
332)حصة) ( (: السيد كين عز5ان)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 7 عنوانه)ا)) عز5ان  دان  السيد 
محج تما5ة))22222)البيضاء)املغرب.

السيد  ونطان عز5ان عنوانه)ا))
البيضاء) (22222 ( تما5ة) محج  (7

املغرب.
 7 عنوانه)ا)) عز5ان  كين  السيد 
محج تما5ة))22222)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد  ونطان عز5ان عنوانه)ا))
7)محج تما5ة))22222)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

أكتوبر)2211)تحت 5قم)-.
678I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

DJK  INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

DJK  INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 2 زنقة 

اال تماع بو5كون - 22222 البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.246927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2218 أبريل) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة)) ونطان عز5ان)

333)حصة ا تماعية من أصل)342 

ياقوت)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بنجلون بتا5يخ)25)أبريل)2218.

تفويت السيد))ة)) ونطان عز5ان)

 342 أصل) من  ا تماعية  حصة  (7
حصة لفائدة))السيد))ة))عنبر بنجلون)

بتا5يخ)25)أبريل)2218.

عز5ان) دان  )ة)) السيد) تفويت 

327)حصة ا تماعية من أصل)332 
حصة لفائدة))السيد))ة))عنبر بنجلون)

بتا5يخ)25)أبريل)2218.

عز5ان) دان  )ة)) السيد) تفويت 

 332 أصل) من  ا تماعية  حصة  (3

ياسمين) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بنجلون بتا5يخ)25)أبريل)2218.

عز5ان) كين  )ة)) السيد) تفويت 

332)حصة ا تماعية من أصل)332 

ياسمين) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بنجلون بتا5يخ)23)ماي)2218.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 21 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ماي)2218)تحت 5قم)666654.

679I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

DJK  INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
DJK  INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 2 زنقة 

اال تماع بو5كون - 22222 البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.246927
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2219 ماي) (29 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))ياقوت بنجلون)
 333 حصة ا تماعية من أصل) (83
حصة لفائدة))السيد))ة))عنبر بنجلون)

بتا5يخ)29)ماي)2219.
تفويت السيد))ة))ياسمين بنجلون)
 333 حصة ا تماعية من أصل) (83
حصة لفائدة))السيد))ة))عنبر بنجلون)

بتا5يخ)29)ماي)2219.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

يونيو)2219)تحت 5قم)725165.
682I

sofoget

GMIRA EDUCATION PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 GMIRA EDUCATION PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي  القنيطرة 
23 5قم 4 شا5ع  آنوال عما5ة فلو5ي 
11 ميوزا - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

54525

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GMIRA EDUCATION PRIVE

غرض الشركة بإيجاز):)التد5ي0 و)

التد5يس.

عنوان املقر اال تماعي):))القنيطرة)
23)5قم)4)شا5ع))آنوال عما5ة فلو5ي)

11)ميوزا)-)14222)القنيطرة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: بن قدو5) نجاة  ( السيدة)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 522 ( (: )عبد اإلإله آكميرة) السيد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 522 (: قدو5) بن  نجاة  ( السيدة)

بقيمة)122)د5هم.

 522 (: عبد اإلإله آكميرة) ( السيد)

بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة))نجاة بن قدو5 عنوانه)ا)))

----)املغرب.

آكميرة) اإلإله  عبد  ( السيد)

عنوانه)ا))-------)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) آكميرة  دالل  ( السيدة)

---)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتا5يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)74481.

681I



2323 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

PROFILTLUB ET ACCES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
PROFILTLUB ET ACCES شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 49 
شا5ع االندلي0  حي حي طا5ق 2 فا2  

32222 فا2  املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.34231

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم)) (2219 أبريل) من  (24 في) املؤ5خ 
تحويل))املقر اال تماعي الحالي للشركة)
من)»5قم)49)شا5ع االندلي0))حي حي)
طا5ق)2)فا2))32222)فا2))املغرب«)
إلى)»18)شا5ع بنيس))محمدية زواغة)

32222)فا2)))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية بفا2))بتا5يخ)26)من يوليوز)

2219)تحت 5قم)2519.
682I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

M-R COF
شركة التوصية باألسهم 

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
M-R(COF شركة التوصية باألسهم 

وعنوان مقرها اإل تماعي فا2 
املغرب121 شا5ع ابن هيتم  حي 

 CP32222 الصناعي سيدي ابراهيم

32222  فا2 املغرب
تأسيس شركة التوصية باألسهم  
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62447
بمقت�سى))عقد عرفي مؤ5خ في)13 
تم إعداد القانون) (2219 من شتنبر)
باألسهم)) التوصية  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:
التوصية) شركة  (: الشركة) شكل 

باألسهم).
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 M-R (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COF
 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التصنيع الصناعي للمالبس واملالبس)

من أي نوع وفي أي نسيج
والخا5ج) املغرب  في  التسويق  (2-

بجميع أنواعه وفي أي نسيج
-3)غسل وصبغ املالبس واملالبس)

من أي نوع وفي أي نسيج.
فا2) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
حي) ( هيتم) ابن  شا5ع  املغرب121)
 CP32222 الصناعي سيدي ابراهيم)

32222))فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 752 ( (: الرماش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 252 ( (: الرماش) سمير  ( السيد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الرماش  محمد  السيد 
 7 الشقة) (2 الجميل) تجزئة الهواء) (9
الدكا5ات فا2)32222))فا2 املغرب.
عنوانه)ا)) الرماش  سمير  ( السيد)
حي الديوانة بني انصا5))32222)فا2))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الرماش  محمد  السيد 
 7 الشقة) (2 الجميل) تجزئة الهواء) (9
الدكا5ات فا2)32222))فا2 املغرب

عنوانه)ا)) الرماش  سمير  ( السيد)

حي الديوانة بني انصا5))32222))فا2)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بفا2))بتا5يخ)18)من شتنبر)

2219)تحت 5قم)2952.

683I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

AIT TREK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AIT TREK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 115 زنقة 

يوغوزالفيا الشقة 2 - 42222 

مراكش املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.12861

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2219)تقر5 حل) 13)د نبر) املؤ5خ في)

 AIT شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 100.000,00 مبلغ 5أسمالها) ( (TREK

 115 د5هم وعنوان مقرها اإل تماعي)
 42222 (- (2 زنقة يوغوزالفيا الشقة)

توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

نشاط الشركة.

 115 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 42222 (- ( زنقة يوغوزالفيا الشقة2)

مراكش املغرب.)

و عين:

  CRISTINA ABADIA السيد)ة))
زنقة) (115 و عنوانه)ا)) (MERCEDES

يوغوزالفيا الشقة)2  42222)مراكش)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112278.
684I

nador conseil sarl au

» GROUPONCO » SCI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
GROUPONCO » SCI «   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 24 
الطابق األ5�سي اقامة سا5ة، طريق 

تويمة  - 62222 الناظو5 املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.19223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 أكتوبر) (22 في) املؤ5خ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ) ( ( ( (» (GROUPONCO » SCI
د5هم وعنوان) (3.222.222 5أسمالها)
الطابق) (24 5قم) اإل تماعي  مقرها 
(- ( طريق تويمة) األ5�سي اقامة سا5ة،)
(: ل) نتيجة  املغرب  الناظو5  (62222

حل مبكر للشركة.
 24 و حدد مقر التصفية ب 5قم)
طريق) اقامة سا5ة،) ( الطابق األ5�سي)

تويمة))-)62222)الناظو5 املغرب.)
و عين:

الشرقي و) ( عبد القاد5) السيد)ة))
عنوانه)ا))58)ممر كولو بولو))22222 
)ة)) كمصفي) املغرب  الدا5البيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)23)نونبر)

2219)تحت 5قم)3371.
685I
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nador conseil sarl au

GROUPONCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
GROUPONCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 5قم 4 
الطابق األ5�سي، اقامة سا5ة طريق 

تويمة  - 62222 الناظو5 املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.19223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 نونبر) (28 في) املؤ5خ 
ذات) شركة  (GROUPONCO حل)
5أسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د5هم  (3.222.222
األ5�سي،) الطابق  (4 5قم) اإل تماعي 
 62222 (- ( اقامة سا5ة طريق تويمة)
مبكر) لحل  نتيجة  املغرب  الناظو5 

للشركة.
و عين:

الشرقي و) ( عبد القاد5) السيد)ة))
عنوانه)ا))58)ممر كولو بولو))22222 
)ة)) كمصفي) املغرب  الدا5البيضاء)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 4 5قم) وفي  (2219 نونبر) (28 بتا5يخ)
طريق) سا5ة  اقامة  األ5�سي،) الطابق 

تويمة)-)62222)الناظو5 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالناضو5) االبتدائية 

د نبر)2219)تحت 5قم)3477.
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 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

ICI LA Fête
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،
30000، Fès(Maroc

ICI LA Fête شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع عبد 
الكريم الخطابي عما5ة  بن مو�سى 

الكواش الطابق التاني 32222 فا2 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
62227

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ICI LA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.Fête
غرض الشركة بإيجاز):)-1تسويق)
الحفالت)) )مواد  االحتفالية) األشياء)
مع تقديم ما تزينه ألي عيد ميالد) (،
بالشموع وشرائط للهدايا ذات التأثير)
األشياء) من  وغيرها   

ً
األكثر  ماال

االحتفالية.
-2تنظيم أي حدث عام أو خاص)
املعا5ض) اتفاقيات  مثل  (، نقابي) أو 
واألحزاب) املوسيقية  والحفالت 

والندوات
(، األحداث) وإدا5ة  -3اإلعالن 
املتحركة لجميع) والتنظيم والرسوم 
أنواع األحداث)،)بما في ذلك املعا5ض)

التجا5ية واملعا5ض)،)إلخ..
عنوان املقر اال تماعي):)شا5ع عبد)
مو�سى) بن  ( عما5ة) الخطابي  الكريم 
32222)فا2) الكواش الطابق التاني)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 52.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد نبيل فونونو):))252)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 252 ( (: وبلقاص) السيدة  هان 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) فونونو  نبيل  السيد 
تجزئة ا5سطو شا5ع محمد) (23 5قم)
 32222 الفا�سي طريق عين الشقف)

فا2 املغرب.
السيدة  هان وبلقاص عنوانه)ا))
از5و) احذاف  (4 اال5ز) زنقة  (552

32222)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فونونو  نبيل  السيد 
تجزئة ا5سطو شا5ع محمد) (23 5قم)
 32222 الفا�سي طريق عين الشقف)

فا2 املغرب
السيدة  هان وبلقاص عنوانه)ا))
از5و) احذاف  (4 اال5ز) زنقة  (552

32222)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (22 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)861.
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 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

LAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
LAK  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع عبد 
الكريم الخطابي  عما5ة بن مو�سى 

الكواش الطابق التاني 32222 فا2 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
61693

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

. LAK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)-1)خدمات)

املعلومات) تكنولو يا  هندسة 

واالستشا5ات

مواقع) وإدا5ة  وتطوير  إنشاء) (2-

املعلومات

-3التد5ي0.

عنوان املقر اال تماعي):)شا5ع عبد)

مو�سى) بن  عما5ة  ( الخطابي) الكريم 

32222)فا2) الكواش الطابق التاني)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: لقاللش) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد علي لقاللش):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا))) لقاللش  حمزة  السيد 

فا2) قادو2  عين  املرينين  قباضة 

32222)فا2 املغرب.

عنوانه)ا))) لقاللش  علي  السيد 

فا2) قادو2  عين  املرينين  قباضة 

32222)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا))) لقاللش  حمزة  السيد 

فا2) قادو2  عين  املرينين  قباضة 

32222)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)343.
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2322 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

AIT TREK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AIT TREK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 115 زنقة 
يوغوزالفيا الشقة 2  ليز 42222 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.12861

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تقر5 حل) 17)د نبر) املؤ5خ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (AIT TREK
املحدودة مبلغ 5أسمالها)100.000,00 
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
 2 الشقة) يوغوزالفيا  زنقة  (115
مراكش املغرب نتيجة) (42222  ليز)

لتوقف نشاط الشركة.
و عين:

  CRISTINA ABADIA السيد)ة))
زنقة) (115 و عنوانه)ا)) (MERCEDES
 42222 ( 2) ليز) يوغوزالفيا الشقة)
مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا5يخ)19)د نبر)2219)وفي)115)زنقة)
 42222 2) ليز) الشقة) يوغوزالفيا 

مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113231.
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FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

BIODERMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BIODERMO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
فاطمة الزهراء زنقة دا5 الباشا 5قم 
27  الطابق االول  42222 مراكش 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.72479

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تقر5 حل) 27)د نبر) املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
5أسمالها) مبلغ  ( (BIODERMO
مقرها) وعنوان  د5هم  (100.000,00
اإل تماعي شا5ع فاطمة الزهراء)زنقة)
االول)) الطابق  ( (27 5قم) الباشا  دا5 
(: ل) نتيجة  املغرب  مراكش  (42222

توقف نشاط الشركة.
التصفية ب املسيرة) و حدد مقر 
 42222 (- (24 5قم) بهت  1عملية 

مراكش املغرب.)
و عين:

السيد)ة))فهد))عربية و عنوانه)ا))
املسيرة)1)عملية بهت 5قم)24 42222 
مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113232.
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إءتمانية واد املخازن

 PHARMACIE LA SANTE SIDI
 BENNOUR SARL A ASSOCIE

UNIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية واد املخازن
شا5ع مودي بوكيتا 5قم 542 ، 
22552، الدا5 البيضاء املغرب

 PHARMACIE LA SANTE SIDI

 BENNOUR SARL A ASSOCIE

UNIQUE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك 5 
5قم 498 بام - 24352 سيدي بنو5 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

2659

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE LA SANTE SIDI

 BENNOUR SARL A ASSOCIE

.UNIQUE

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

 5 بلوك) (: عنوان املقر اال تماعي)
سيدي بنو5) (24352 (- بام) (498 5قم)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

2.422.222)د5هم،)مقسم كالتالي:

 24222 (: هللا) عبد  فهيم  السيد 

بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) هللا  عبد  فهيم  السيد 

اد5يس) بن  كدية  التازي  تجزئة  (5

24222)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هللا  عبد  فهيم  السيد 

اد5يس) بن  كدية  التازي  تجزئة  (5

24222)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بنو5) بسيدي  االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)3494.
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الشركة القابضة لتدبير األسهم

AHADAF SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشركة القابضة لتدبير األسهم
الوكالة 1 بلوك ف مدينة الوحدة 
5قم 22 ، 72232، العيون املغرب

AHADAF SERVICES SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
اكفول 5قم 7 حي خط الرملة  - 

72212 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31171
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHADAF SERVICES SARL
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخضراء،) املناطق  وتهيئة  البناء)

الطباعة،)وسيط تجا5ة الجملة).
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- ( الرملة) خط  حي  (7 5قم) اكفول 

72212)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد هشام الفقيه):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: مسعودي) نبيل  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) الفقيه  هشام  السيد 
5قم)2)الزنقة)6)حي مسعودة احداف))

53122)از5و املغرب.
نبيل مسعودي عنوانه)ا)) السيد 
طرفاية) (72252 ( ب/5) الجديد  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الفقيه  هشام  السيد 
5قم)2)الزنقة)6)حي مسعودة احداف))

53122)از5و املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
23)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)576/2222.
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الشركة القابضة لتدبير األسهم

SOCIÉTÉ ES-SAMAALI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشركة القابضة لتدبير األسهم
الوكالة 1 بلوك ف مدينة الوحدة 
5قم 22 ، 72232، العيون املغرب
Société(Es-Samaali شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الراحة شا5ع  عفر بن أبي طال0 
5قم 66  - 72232 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31173
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société(Es-Samaali
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموال النقدية،)تجا5ة الكت0 ولوازم)
املكت0،)مطبعة.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الراحة شا5ع  عفر بن أبي طال0 5قم)

66))-)72232)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد خليفة السماعلي):))1.222 
حصة بقيمة)122.222)د5هم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السماعلي) خليفة  السيدة 
االد5ي�سي) الشريف  شا5ع  عنوانه)ا))
 72222  1 الوحدة) حي  (117 5قم)

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خليفة السماعلي عنوانه)ا))
شا5ع الشريف االد5ي�سي 5قم)117)حي)

الوحدة)1 72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
23)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)578/2222.
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FICODEF

 SOCIETE KAZZAZ
ABDALLAH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE
 OUMNIA(N°9 ، 30000، FES

املغرب
 SOCIETE KAZZAZ ABDALLAH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي  شا5ع 

الجيش امللكي زنقة لال نزهة إقامة 
صوفيا 2 شقة 4  - 32222 فا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62295

 12 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE KAZZAZ ABDALLAH

غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاولة في)

البناء)واألعمال املتنوعة)

-اإلنعاش العقا5ي

-بيع مواد البناء.

شا5ع) ( (: اال تماعي) املقر  عنوان 

إقامة) نزهة  لال  زنقة  امللكي  الجيش 

فا2) (32222 (- ( (4 شقة) (2 صوفيا)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

1.222)حصة) ( (: السيد قزاز عماد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد قزاز عماد عنوانه)ا)))شا5ع)

إقامة) نزهة  لال  زنقة  امللكي  الجيش 

فا2) (32222   4 شقة) (2 صوفيا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد قزاز عماد عنوانه)ا)))شا5ع)

إقامة) نزهة  لال  زنقة  امللكي  الجيش 

صوفيا)2)شقة))32222)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)932/22.

694I

CAREPARTNERS

CAREPARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAREPARTNERS
12 زنقة الراسين  فال فلوغي 

املعا5يف الدا5 البيضإء ، 22392، 
الدا5 البيضإء املغرب

CAREPARTNERS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 
الراسين  فال فلوغي املعا5يف الدا5 
البيضإء - 22392 الدا5 البيضإء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458527
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAREPARTNERS
غرض الشركة بإيجاز):)مستو5د))و)

بائع بنصف  ملة)
صنع و بيع أ هزة طبية))و مكمالت)

غذائية و كذا مواد التجميل)
معبئ) و  (( صانع) (( منتج)

املستحضرات الصيدالنية)
و) اإلستيراد  مجال  في  وسطاء) (

التصدير.
زنقة) (12 (: عنوان املقر اال تماعي)
فال فلوغي املعا5يف الدا5) ( الراسين)
البيضإء) الدا5  (22392 (- البيضإء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 222.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد أخياط عبد الحي عنوانه)ا))
 5 1)شقة) زنقة الروي�سي د5ج أ طابق)
زاوية زنقة دي كو5ليس الدا5البيضاء)

22222)الدا5البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أخياط عبد الحي عنوانه)ا))
 5 1)شقة) زنقة الروي�سي د5ج أ طابق)
زاوية زنقة دي كو5ليس الدا5البيضاء)

22222)الدا5البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)-.

695I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

MARLY STEEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

MARLY STEEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شا5ع 
عبد املومن زنقة سليم الشرقاوي 

اقامة الهادي عما5ة ا 5قم 22 - 

22222 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.172649

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2219 ماي) (29 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))ياقوت بنجلون)

 334 حصة ا تماعية من أصل) (84
حصة لفائدة))السيد))ة))عنبر بنجلون)

بتا5يخ)29)ماي)2219.
تفويت السيد))ة))ياسمين بنجلون)

 333 حصة ا تماعية من أصل) (83
حصة لفائدة))السيد))ة))عنبر بنجلون)

بتا5يخ)29)ماي)2219.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

يونيو)2219)تحت 5قم)725163.

696I

nador conseil sarl au

FALIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
FALIM   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي حي اوالد 
لحسن  - 62222 الناظو5 املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.14243
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 أكتوبر) (27 في) املؤ5خ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 122.222 مبلغ 5أسمالها) ( ( ( (FALIM
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
الناظو5) (62222 (- ( حي اوالد لحسن)
املغرب نتيجة ل):)حل مبكر للشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي اوالد)
لحسن))-)62222)الناظو5 املغرب.)

و عين:
و) الحموتي  ( فيصل) السيد)ة))
الجديدة)) الثانوية  حي  عنوانه)ا))
املغرب) الناظو5  (62222 انصا5) بني 

كمصفي))ة))للشركة.
)كالط و عنوانه)ا)) السيد)ة))على)
انصا5) بني  ( الجديدة) الثانوية  حي 
62222)الناظو5 املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتا5يخ) ( بالناضو5) االبتدائية 

أكتوبر)2219)تحت 5قم)3227.

697I

النملي عبد العزيز

TOMS RIVER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

النملي عبد العزيز
مكات0 5ياض السالم تجزئة املطاحن 

االد5يسية شا5ع الجيش امللكي 
الطابق 4 مكت0 16 ، 32222، فا2 

املغرب
TOMS RIVER شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 19 

عما5ة 3 إقامة زهرة الوئام  - 32222 
فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
54947

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2218 د نبر) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOMS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RIVER
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي.
 19 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)
عما5ة)3)إقامة زهرة الوئام))-)32222 

فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد بنونة سعد)):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( سعد) بنونة  السيد 
إقامة زهرة الوئام)) (3 عما5ة) (19 5قم)

32222)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( سعد) بنونة  السيد 
إقامة زهرة الوئام)) (3 عما5ة) (19 5قم)

32222)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2218)تحت 5قم)627/18.
698I

nador conseil sarl au

FALIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
FALIM   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : حي اوالد 

لحسن - 62222 الناظو5 املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.14243

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 أكتوبر) (16 في) املؤ5خ 
)شركة ذات املسؤولية) ( (FALIM حل)
 122.222 5أسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
الناظو5) (62222 (- لحسن) اوالد  حي 

املغرب نتيجة لحل مبكر للشركة.
و عين:

و) الحموتي  ( فيصل) السيد)ة))
بني) الديدة  الثانونية  حي  عنوانه)ا))
املغرب) الناظو5  (62222 انصا5)

كمصفي))ة))للشركة.
)كالط و عنوانه)ا)) السيد)ة))علي)
انصا5) بني  الجديدة  الثانوية  حي 
املغرب) الناظو5  (62222 الناظو5)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا5يخ)16)أكتوبر)2219)وفي حي اوالد)

لحسن))-)62222)الناظو5 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)24)نونبر)

2219)تحت 5قم)3327.
699I
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SDCF CONSEIL

SH CAFTAN FASHION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SDCF CONSEIL

 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTER ANGLE BD

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL(ETG 2, BUREAU

 202 CASABLANCA ، 20042،

casablanca Maroc

SH CAFTAN FASHION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

خنيفرة N°122 حي عثمان بوزنيقة 

بوزنيقة 13122 بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

6145

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (23

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAFTAN FASHION

مصمم) ( (: بإيجاز) غرض الشركة 

أزياء)ومالبس تقليدية وحرفية

•)استيراد وتصدير  ميع املنتجات)

أو املواد ذات الصلة)؛

مالبس مغربية مصممة) إنشاء) (•

خصيصا)؛

•)بيع وتأ ير املالبس التقليدية.

زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

حي عثمان بوزنيقة) (N°122 خنيفرة)

بوزنيقة)13122)بوزنيقة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

السيدة هند حساني):))122)حصة)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حساني  هند  السيدة 
 13122 بوزنيقة) املحجوبي  إقامة 

بوزنيقة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حساني  هند  السيدة 
 13122 بوزنيقة) املحجوبي  إقامة 

بوزنيقة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)-.
722I

مكت0 املحاسبة

RAJAA -OLIVE
شركة التضامن

قفل التصفية

مكت0 املحاسبة
شا5ع  ون كينيدي عما5ة أعراب 
الطابق األول 5قم ب4 ، 35222، 

تازة املغرب
RAJAA -OLIVE شركة التضامن

وعنوان مقرها اإل تماعي : 5قم 42 
مشتال املقاولة تازة العليا - 35222 

تازة املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.2991

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تقر5 حل) 32)د نبر) املؤ5خ في)
التضامن) شركة  (RAJAA( -OLIVE
مبلغ 5أسمالها)12.222)د5هم وعنوان)
مشتال) (42 5قم) اإل تماعي  مقرها 
تازة) (35222 (- العليا) تازة  املقاولة 

املغرب نتيجة لعدم املردودية.
و عين:

السيد)ة))محمد))دباج و عنوانه)ا))
تازة) (2 القد2) (4 مجموعة) (135

)ة)) كمصفي) املغرب  تازة  (35222
للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 42 وفي 5قم) (2219 32)د نبر) بتا5يخ)
 35222 (- مشتال املقاولة تازة العليا)

تازة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتا5يخ) ( بتازة) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)79.
721I

CAGECO

MAHINOX« SARL-AU«
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGECO
29 شا5ع محمد الساد2 عما5ة ف2 
الرقم 12 الدا5 البيضاء ، 22522، 

الدا5البيضاء املغرب
»MAHINOX« SARL-AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 96 شا5ع 
انفا الطابق 9 شقة 5قم 91 اقامة 
5بيع انفا - 22372 الدا5 البيصاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459267
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAHINOX«(SARL-AU«
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للصدأ) املقاوم  الفوالذ  مواد   ميع 

واألدوات.
96)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)

اقامة) (91 شقة 5قم) (9 الطابق) انفا 
البيصاء) الدا5  (22372 (- انفا) 5بيع 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( ماهلة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( ماهلة) محمد  السيد 
 126 5قم) دال  بلوك  الزهو5  اقامة 
البيضاء) الدا5  (22252 السبع) عين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( ماهلة) محمد  السيد 
 126 5قم) دال  بلوك  الزهو5  اقامة 
البيضاء) الدا5  (22252 السبع) عين 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733282.
722I

CAGECO

EXPRESS INOX« SARL-AU«
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGECO
29 شا5ع محمد الساد2 عما5ة ف2 
الرقم 12 الدا5 البيضاء ، 22522، 

الدا5البيضاء املغرب
  EXPRESS(INOX« SARL-AU«

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
سكيكينة عما5ة 95 محل 5قم 22 - 

12212 تما5ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

129693
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
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القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. EXPRESS(INOX«(SARL-AU«
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للصدأ) املقاوم  الفوالذ  مواد   ميع 

واألدوات.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- (22 محل 5قم) (95 سكيكينة عما5ة)

12212)تما5ة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( ماهلة) سمير  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ماهلة  سمير  السيد 
27)عين) اقامة الزهو5 بلوك هاء)5قم)
السبع)22252)الدا5 البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ماهلة  سمير  السيد 
27)عين) اقامة الزهو5 بلوك هاء)5قم)
السبع)22252)الدا5 البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( بتما5ة) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)3271.
723I

CABINET BAHMAD

DPSG & Associés
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عما5ة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عما5ة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش، 
42222، مراكش املغرب

DPSG & Associés شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي إقامة 
مراكش بالزا عما5ة د1 شقة ب 

21، الطابق الثاني،  ليز  - 42222  
مراكش املغرب.

تقليص هدف الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

94951
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
2222)تم حذف) 22)فبراير) املؤ5خ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
وترميم) الشراء،تجديد،) البيع،)

البنايات).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112956.
724I

CABINET BAHMAD

AROBASE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عما5ة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عما5ة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
AROBASE INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي تجزئة 

املسا5،امللك املسمى املسا5 242  - 
42222 مراكش املغرب.
تقليص هدف الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
 98181

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تم حذف) 32)شتنبر) املؤ5خ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
و«تشغيل) العقا5ي«) »الترويج 

بيوت الضيافة واالقامات املفروشة٫ 
والغرف) املفروشة  االقامات  تأ ير 
الفنادق) تشغيل  املفروشة٫)
٫املجمعات) الفيالت) واملوتيالت٫)
الضيافة) بيوت  ٫تشغيل  السياحية)
التسيير) او  الحر  التسيير  طريق  عن 

املباشر«..
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112955.
725I

CABINET BAHMAD

AROBASE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عما5ة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عما5ة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
AROBASE INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي تجزئة 
املسا5،امللك املسمى املسا5 242 - 

42222 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.  98181

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2219 شتنبر) (32 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
استئجا5 مكات0 ومساحات مهنية)

مجهزة وغير مجهزة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112955.
726I

CABINET BAHMAD

AROBASE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عما5ة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عما5ة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
AROBASE INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املسا5 بناية 5قم 1126 الطابق الثاني  
- 42222 مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.98181
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)17)يناير)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 1126 5قم) بناية  املسا5  »تجزئة 
مراكش) (42222 (- ( الثاني) الطابق 
املسا5،امللك) »تجزئة  إلى) املغرب«)
املسمى املسا5)242)-)42222)مراكش))

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112955.
727I

CABINET BEN MOKHTAR

مكت0 خبرة املحاسبة ابن املختا5 

 CABINET D›EXPERTISE
 COMPTABLE BEN

 MOKHTAR
CECBM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

مكت0 خبرة املحاسبة ابن املختا5 
 CABINET D›EXPERTISE

 COMPTABLE BEN MOKHTAR
CECBM)) شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 15 زنقة 
اإلمام األصيلي إقامة التكافل 
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الطابق األول - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
124485

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (31
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
مكت0) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
 CABINET(5خبرة املحاسبة ابن املختا
 D’EXPERTISE COMPTABLE BEN

.(MOKHTAR (CECBM
الخبر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحسابات) تدقيق  (- ( الحسابية)
استشا5ة) (- الحسابات) مرا عة  (-

حسابية،)قانونية و ضريبية)).
زنقة) (15 (: عنوان املقر اال تماعي)
اإلمام األصيلي إقامة التكافل الطابق)

األول)-)92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

1.222.222)د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد ابن املختا5):)1222 

حصة عينية))بقيمة)1.222)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
املختا5) ابن  محمد  السيد 
األصيلي) اإلمام  زنقة  (15 عنوانه)ا))
إقامة التكافل))92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املختا5) ابن  محمد  السيد 
األصيلي) اإلمام  زنقة  (15 عنوانه)ا))
إقامة التكافل))92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)229214.
728I

CABINET CC ORGA

MEUTE.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

2 5قم 14 املعا5يف ، 22332، 
البيضاء املغرب

MEUTE.COM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 67 زنقة 
عزيز بالل ط 2 5قم 3 املعا5يف - 

22332 الدا5البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459227
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEUTE.COM
النصائح) (: غرض الشركة بإيجاز)

في التواصل
االستشا5ة

البصري) السمعي  املحتوى  انتاج 
اشها5ية) وصالت  برامج  شكل  على 

افالم و برامج ثائقية
انشاء)مواقع االنترنيت

مخصصة) فضاءات  وشراء) بيع 
لالشها5

تنظيم املعا5ض و املؤتمرات
تهيئة صاالت العرض
االستيراد و التصدير.

زنقة) (67 (: عنوان املقر اال تماعي)
(- املعا5يف) (3 5قم) (2 ط) بالل  عزيز 

22332)الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: السميج) سهام  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: السيد محمد مهدي ساقي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سهام السميج عنوانه)ا))
85)شا5ع ابن سينا صوفيا)1)حي الهنا))

22212)الدا5البيضاء)املغرب.
ساقي) مهدي  محمد  السيد 
عنوانه)ا))اقامة كاليفو5نيا)2)5قم)18 
سيدي معروف))22152)الدا5البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سهام السميج عنوانه)ا))
85))شا5ع ابن سينا صوفيا)1)حي الهنا))

22212)الدا5البيضاء)املغرب
ساقي) مهدي  محمد  السيد 
عنوانه)ا))اقامة كاليفو5نيا)2)5قم)18 
سيدي معروف))22152)الدا5البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733251.
729I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

NATALIA CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
NATALIA 100.000 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطابق الثاني 5قم 3 
املعا5يف  - 22222 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
423859

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2218 ماي) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NATALIA 122.222

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا5ية.
زنقة) (67 (: عنوان املقر اال تماعي)

 3 5قم) الثاني  الطابق  بالل  عزيز 

املعا5يف))-)22222)البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد عريق ابيطان):))752)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد 5يشا5 ابيطان):))252)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ابيطان  عريق  السيد 

فيال) (2 تجزئة املنا5 مجموعة ج 5قم)

 22222 ( انفا) القلعة  زنقة  صالوم 

البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) ابيطان  5يشا5  السيد 

فيال) (2 تجزئة املنا5 مجموعة ج 5قم)

 22222 ( انفا) القلعة  زنقة  صالوم 

البيضاء)البيضاء.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ابيطان  عريق  السيد 

فيال) (2 تجزئة املنا5 مجموعة ج 5قم)

 22222 ( انفا) القلعة  زنقة  صالوم 

البيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) ابيطان  5يشا5  السيد 

فيال) (2 تجزئة املنا5 مجموعة ج 5قم)

 22222 ( انفا) القلعة  زنقة  صالوم 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ماي)2218)تحت 5قم)-.

712I
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EL FACHTALI CONSEIL

COMPTOIR RAMADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فا2 الطابق التاني شقة 5قم 
9 شا5ع موالي عبد هللا  مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
COMPTOIR RAMADA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 

املسا5بلمجاد 5قم 95 الطابق األول 
مكت0 1 طريق أسفي كم 5 - 42222 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.54463

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (19 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
عبدالواحد) )ة)) السيد) تفويت 
أندوف)48.222)حصة ا تماعية من)
السيد) ( 48.222)حصة لفائدة) أصل)
 19 )ة))محمد منصف أندوف بتا5يخ)

فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (25 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112869.
711I

CABINET BOUZIDI

MAROC CITY TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BOUZIDI
عند مكت0 البوزيدي ص.ب 125 
الناظو5 ، 62222، الناظو5 املغرب

MAROC CITY TOURS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
لعرا�سي زنقة 59 - 62222 الناظو5 

املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.13425

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت) (2222 ما25) (22 في) املؤ5خ 
املصادقة على):

الحفيظ) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
522)حصة ا تماعية من) بو دايني)
)ة)) السيد) ( 522)حصة لفائدة) أصل)
 22 بتا5يخ) بو دايني  الدين  صالح 

ما25)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)29)ما25)

2222)تحت 5قم)348.
712I

AMJ MANAGEMENT

BOUHARRAT FINANCES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  اال5دن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االول 5قم 32   طنجة ، 92222، 
طنجة املغرب

BOUHARRAT FINANCES  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
اململكة العربية السعودية حي 

القد2 5قم 196  - 9222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
124927

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BOUHARRAT FINANCES
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
دفع) و  العمالت  ,صرف  األموال)

الفواتير.

شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
حي) السعودية  العربية  اململكة 
طنجة) (9222 (- ( (196 5قم) القد2 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: بوحرات) حسن  السيد 

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حسن بوحرات عنوانه)ا))
طنجة) (9222 ( الغربية) العوامة  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن بوحرات عنوانه)ا))
طنجة) (9222 ( الغربية) العوامة  حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231325.
713I

AMJ MANAGEMENT

INFINI IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  اال5دن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االول 5قم 32   طنجة ، 92222، 
طنجة املغرب

INFINI IMPORT EXPORT  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي األ5دن 

شا5ع اإلقامة يمنى 2 في الطابق األول 
5قم 32  - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124839
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (25

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 INFINI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. IMPORT EXPORT
غرض الشركة بإيجاز):)-)االستيراد)

والتصدير:)السلع:)األ هزة املنزلية)
املنتجات) وتصدير  استيراد  (-

الغذائية
األ5دن) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شا5ع اإلقامة يمنى)2)في الطابق األول)

5قم)32))-)92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: بوست) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابراهيم بوست عنوانه)ا))
لالمريم) 141حي  5قم) املسيرة  تجزئة 

85222)سيدي افني املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم بوست عنوانه)ا))
لالمريم) 141حي  5قم) املسيرة  تجزئة 

85222)سيدي افني املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231255.
714I

LEADER FIN

AZG COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيا5د اإلقامة فالرو2« 
E« الطابق الثاني املكت0 12 الدا5 
بيضاء، 22522، الدا5 بيضاء املغرب

AZG COMPANY شركة ذات 
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املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 شا5ع 

احمد املجاتي اقامة األل0 طابق1 
5قم 8 - 2222 الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459433

 27 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AZG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPANY

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير الحبوب واملنتجات الغذائية.

13)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)

طابق1  األل0  اقامة  املجاتي  احمد 
5قم)8)-)2222)الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( ازوكاي) السيد حسن 
227)عين) 23)5قم) حي منضرونا زنقة)

الشق)2222)الدا5 البيضاء)املغرب.

السيد ابراهيم ازوكاي عنوانه)ا))
227)عين) 23)5قم) حي منضرونا زنقة)

الشق)2222)الدا5 البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم ازوكاي عنوانه)ا))
227)عين) 23)5قم) حي منضرونا زنقة)

الشق)2222)الدا5 البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)735521.

715I

MITAK CONSEIL

إيربان سكوتر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

إيربان سكوتر  شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 412 شا5ع 
الز5قطوني إقامة حامد شقة - 
22122 الدا5البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.424829

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم تعيين) (2222 ما25) (23 املؤ5خ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة))مدين)

زين0))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733668.
716I

نو5 الدين القر�سي

إسبريغراف
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نو5 الدين القر�سي
5قم 32 مجموعة املجد حي النهضة 2 

، 12222، الرباط املغرب
إسبريغراف شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي النهضة 
1 زنقة إبن  ابر مجموعة العهد 5قم 

429  - 12222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

143371
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

إسبريغراف.
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلشها5 والديكو5.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
مجموعة) إبن  ابر  زنقة  (1 النهضة)
الرباط) (12222 (- ( (429 5قم) العهد 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد نو5 الدين القر�سي):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
القر�سي) الدين  نو5  السيد 
عنوانه)ا))5قم)32)مجموعة املجد حي)

النهضة)2  12222)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
القر�سي) الدين  نو5  السيد 
عنوانه)ا))5قم)32)مجموعة املجد حي)

النهضة)2  12222)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 بتا5يخ) ( بالرباط) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1284.
717I

EL FACHTALI CONSEIL

 ENTREPRISE AHLOULLAH
DE BATIMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فا2 الطابق التاني شقة 5قم 
9 شا5ع موالي عبد هللا  مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

 ENTREPRISE AHLOULLAH DE
BATIMENT   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي محل 5قم 
5 شا5ع يعقوب املنصو5 إفامة  زود 

 يليز  - 42222 مراكش املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.54425

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 يناير) (27 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

بنشقرون نعيمة كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (23 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112824.
718I

L’ESPADON
املوافقة على الحسابات الشركة 
ذات املسؤولية املحدودة  )ش.م.م)

اتخدها)) التي  القرا5ات  على  بناء)
بتا5يخ) العادي  ( العام) الجمع 

29/11/2219)تقر5 ما يلي):)
املوافقة على البيانات املالية):

بعد) العامة  الجمعية  قر5ت 
املشرفة) اإلدا5ة  تقرير  إلي  اإلستماع 
املنتهية) للسنة  املالية  البيانات  على 
في31/25/2219.)املوافقة على تقرير)
اإلدا5ة وكذلك البيانات املالية للسنة)
املنتهية في)31/25/2219.)والتي تظهر)
   771.673.16 ب) يقد5  صافيا  5بحا 

د5هم.
وبالتالي يعطي الجمع العام لإلدا5ة)
الكامل,) التفريغ  الحسابات  وملدقق 
النهائي ال5 عة فيه ملهمته في السنة)

املاضية.
غرض توزيع األ5باح

على) بناء) العامة  قر5ت الجمعية 
5بح) تخصيص  اإلدا5ة  من  اقتراح 
السنة,)وقد بلغ)771.673.16))د5هم.)

على النحو التالي:
بالد5هم) السنة  5بح  تخصيص 
                                                                                                    771.673.16 السنة) 5بح 

املجموع)1    771.673.16
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من) (5٪( القانوني) االحتياطي 
من) (20٪ حدود) في  الصافي  الدخل 

5أ2 املال))38.583.66
املجموع)2 733.289.5

د5هم) (52( املدفوعة) األ5باح 
7.453.228( للوحدة))

الحساب)) فى  املرحل  الرصيد  (
8.186.297.52

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
ضبط املحكمة))التجا5ية بمراكش في)

22/12/2219))تحث عدد)15236
))السجل التجا5ي 5قم)723.

719I

L’ESPADON CONSERVES
املوافقة على الحسابات الشركة 
ذات املسؤولية املحدودة  )ش.م.م)

اتخدها)) التي  القرا5ات  على  بناء)
 29 بتا5يخ) العادي  العام  الجمع 

أكتوبر)2219)تقر5 ما يلي):)
املوافقة على البيانات املالية):

اإلستماع) بعد  العام  الجمع  قر5 
وتقرير) املشرفة  اإلدا5ة  تقرير  إلي 
مدقق الحسابات على البيانات املالية)
 .2219 أبريل) (32 في) املنتهية  للسنة 
املوافقة على التقرير وكذلك بيانات)
املخزون والتركي0 للسنة املنتهية في)

32)أبريل)2219.
يعطي الجمع العام التفريغ التام)
والنهائي ال 5 عة فيه لإلدا5ة وملدقق)

الحسابات للسنة املالية املذكو5ة.
غرض توزيع األ5باح

بناء) العامة  الجمعية  قر5ت 
تخصيص) اإلدا5ة  من  اقتراح  على 
  6.141.312.91 بلغ) السنة وقد  5بح 

د5هم.)على النحو التالي):
بالد5هم)) السنة  5بح  تخصيص 
                                                                                                                        6.141.312.91 السنة) 5بح 

املجموع)1    6.141.312.91.
من) (5٪( القانوني) االحتياطي 
من) (20٪ حدود) في  الصافي  الدخل 

5أ2 املال))121.188.244.74
املجموع)2 127.329.355.65

د5هم) (2( املدفوعة) األ5باح 
( للوحدة))

الحساب)) فى  املرحل  الرصيد 
.127.329.355.65

نقاط أخرى):
الحظت الجمعية العامة ما يلي):

أن حصة األ5باح املوزعة لسنوات)
(،2213/2212 (،2212/2229
(،2215/2214 (،2214/2213
للمساهمين) تر ع  (2216/2215
في صندوق) تم وضعها  وقد  األقلين 

املحكمة التجا5ية بأكادير.
املوزعة) األ5باح  من  حصة  أن 
تر ع) (2217/2216 لسنوات)
للمساهمين األقلين وقد أتيحت لهم)

في غضون املواعيد املحددة.
األ5باح) بمبلغ  الشركة  احتفظت 
املالية) بالسنوات  املتعلقة  املوزعة 
(،2213/2212 (،2212/2229
(،2215/2214 (،2214/2213
وبهذا) (2216/2217  2216/2215
د5يس) دادون  السيد  الشريك  على 
االستئناف) محكمة  حكم  تنفيذ 
 2213 أكتوبر) (2 بتا5يخ) مراكش  في 
بإذنه الشركة لسداد القرض بمبلغ)
922.222)د5هم باإلضافة إلى الفائدة)

املخصومة من)26)يونيو)2228.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجا5ية بأكادير في) ( ضبط املحكمة)
2219)تحت 5قم السجل) نوفمبر) (27

التجا5ي 5قم))8929.
722I

STE LES SOCIES S.M

شركة ليسوسيي 2.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

STE LES SOCIES S.M
 RUE(CHORAFAE(NR 01 BIS
 QUARTIER(ZAOUIA(SIDI

 KACEM RUE CHORAFAE NR
 01 BIS(QUARTIER(ZAOUIA(SIDI

KACEM، 0، sidi(kacem(maroc
شركة ليسوسيي 2.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي 

 RUE(CHOURAFA 01 BIS
 HAY ZAOUIA SIDI KACEM
 RUE(CHOURAFA 01 BIS

 HAY ZAOUIA SIDI KACEM
 lekhalsafae@gmail.com SIDI

.KACEM MAROC
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.28257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 ما25) (12 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
 PRESTATAIRE DE SERVICE DE

.RÉCEPTION ACCUEIL
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتا5يخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

ما25)2222)تحت 5قم)3652.
721I

STE CECONA SARL

 STE CHOURAK
IMMOBILIER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE CECONA SARL
شا5ع  يش امللكي 5قم 74 الناظو5 ، 

62222، الناظو5 املغرب
 STE CHOURAK IMMOBILIER

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع احد 
و كوبنهاكن 45 -زايو شا5ع احد و 

كوبنهاكن 45 -زايو 62922 الناظو5 
املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.13525
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (19 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
يامنة شو5اق) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (629
791)حصة لفائدة))السيد))ة)) مال)

شو5اق بتا5يخ)19)فبراير)2222.
يامنة شو5اق) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (182
791)حصة لفائدة))السيد))ة))سعيد)

دحماني بتا5يخ)19)فبراير)2222.

شديد ميمون) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (791

791)حصة لفائدة))السيد))ة))سعيد)

دحماني بتا5يخ)19)فبراير)2222.

الحسين) )ة)) السيد) تفويت 

من) ا تماعية  حصة  (244 دحماني)

السيد) ( لفائدة) حصة  (852 أصل)

فبراير) (19 سعيد دحماني بتا5يخ) )ة))

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)24)ما25)

2222)تحت 5قم)322.

722I

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

PLAZA EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA ، 3028،

CASABLANCA MAROC

PLAZA(EQUIPEMENT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

سبته حي مريم 5قم 36 الطابق 1 
5قم 3 - 3214 املحمديه املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

25269

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (11

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PLAZA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EQUIPEMENT



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2330

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) املطاعم-التصدير  و  املقاهي  اتات 

االستراد.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
سبته حي مريم 5قم)36)الطابق)1)5قم)

3)-)3214)املحمديه املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد انس فيلاللي دويري):))
122)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة))
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد انس فيلاللي دويري)
عنوانه)ا))سلومه)1)تجزءه مريم منزل)
5قم)29 1632)الدا5 البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد انس فيلاللي دويري)
عنوانه)ا))سلومه)1)تجزءه مريم منزل)

5قم)29 1632)الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)22232222.
723I

CRA CONSEIL

TESMART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRA CONSEIL
29, شا5ع محمد الساد2 عما5ة 

ف1 5قم 12 ، 22522، الدا5 
البيضاء املغرب

TESMART شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 
التقدم GH2-17  الطابق 2 سيدي 
البرنو�سي الدا5 البيضاء 22622 

الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459919
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TESMART

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير)،)تجا5ة.

عنوان املقر اال تماعي):)مجموعة)

سيدي) (2 الطابق) ( (GH2-17 التقدم)

 22622 البيضاء) الدا5  البرنو�سي 

الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: عودى) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

522)حصة) ( (: السيدة منى شهيد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فاطمة عودى عنوانه)ا))

حي الهدى إقامة البستان)8)عما5ة)12 

شقة)12)ق ج)22442))الدا5البيضاء)

املغرب.

حي) السيدة منى شهيد عنوانه)ا))

5قم) (39 مجموعة) مبا5كة  القد2 

12)البرنو�سي))22612))الدا5البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطمة عودى عنوانه)ا))

حي الهدى إقامة البستان)8)عما5ة)12 

الدا5البيضاء) (22442 12)ق ج) شقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733956.

724I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

MARLY STEEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
MARLY STEEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شا5ع 
عبد املومن زنقة سليم الشرقاوي 
اقامة الهادي عما5ة ا 5قم 22 - 

22222 البيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.172649

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2218 ماي) (18 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
بنجلون) زهير  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (334
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
ياقوت بنجلون بتا5يخ)18)ماي)2218.
بنجلون) زهير  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (333
1.222)حصة لفائدة))السيد))ة))عنبر)

بنجلون بتا5يخ)18)ماي)2218.
بنجلون) زهير  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (333
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
ماي) (18 بتا5يخ) بنجلون  ياسمين 

.2218
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 32 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ماي)2218)تحت 5قم)667712.
725I

EL FACHTALI CONSEIL

INTERSCENE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فا2 الطابق التاني شقة 5قم 
9 شا5ع موالي عبد هللا  مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

INTERSCENE MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

موالي عبدهللا إقامة فا2 الشقة 7 

الطابق 2  - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123457

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INTERSCENE MAROC

غرض الشركة بإيجاز):)تصميم و)

تطوير الفضاء)االخضر

شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 7 موالي عبدهللا إقامة فا2 الشقة)

الطابق)2))-)42222)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

 LAURANT(RAFIN( :( (35 السيد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 CATHERINE السيدة)

CORMENY(:((30)حصة بقيمة)122 

د5هم للحصة).

)FADI(AKIKI)حصة) :( (20 السيد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

 LA SOCIETE  3.2 ( الشركة)

بقيمة) حصة  (INTERSCENE( :( ( 15

122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 LAURANT RAFIN السيد)

عما5ة) القنطرة  إقامة  عنوانه)ا))

أو5يكة)2  42222)مراكش املعرب.



2332 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

 CATHERINE السيدة)
 rue de (,17 عنوانه)ا)) (CORMENY

.l’Université(75007(Paris(France
عنوانه)ا)) (FADI AKIKI السيد)
 rue de la Porte Jaune   92212(,98

.Saint-Cloud(France
 LA SOCIETE  3.2 الشركة)
 rue (,12 عنوانه)ا)) (INTERSCENE
 Auguste Cain 75214 Paris

.France
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 LAURANT RAFIN السيد)
عما5ة) القنطرة  إقامة  عنوانه)ا))

أو5يكة)2  42222)مراكش املعرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112962.

726I

KAMAR BENOUNA

HAMAG  PROJECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
HAMAG  PROJECT   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي 355 شا5ع 

محمد الخامس فضاء يسرى - 
22322 الدا5البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.282767
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (24 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
-)نقل البضائع)

-)التعشير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732792.

727I

STE DOMICILE CONSEIL

STE AGRI TADDART S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100،  رسيف 

املغرب
 STE AGRI TADDART S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي خما5 

شا5ع طي0 كوناد  رسيف - 35122 
 رسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
encours

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRI TADDART S.A.R.L
-د5اسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالتنقيط) الري  نظام  وتركي0 
العمل) (/ البناء) أعمال  مختلف  ( (/

الز5اعي)/)التجا5ة
خما5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شا5ع طي0 كوناد  رسيف)-)35122 

 رسيف املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد زوبع الخامس):))122)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 922 ( (: الدغلي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الخامس  زوبع  السيد 
 35122 تاد5ت) ابراهيم  اوالد  دوا5 

 رسيف املغرب.

عنوانه)ا)) الدغلي  محمد  السيد 

زنقة1  تنزنيا  شا5ع  كلثوم  ام  تجزئة 
د5يوش) (62253 مرتيل) (13 5قم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الخامس  زوبع  السيد 

 35122 تاد5ت) ابراهيم  اوالد  دوا5 

 رسيف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتا5يخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)766/2222.

728I

FIDUCAB

 PHARMACIE

LOTISSEMENT ELASSAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCAB

 RUE(EL(QOURI  IMMB 10

 BUREAU 5 ، 14000، KENITRA

MAROC

 PHARMACIE LOTISSEMENT

ELASSAM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 327 

تجزئة العصام القنيطرة - 14222  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

54259

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 نونبر) (29

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PHARMACIE LOTISSEMENT

.ELASSAM
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

عنوان املقر اال تماعي):)5قم)327 
  14222 (- القنيطرة) العصام  تجزئة 

القنيطرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيدة الداودي نادية)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الداودي نادية عنوانه)ا))
أو يه) أوالد  د  بلوك  (476 5قم)
القنيطرة)14222))القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الداودي نادية عنوانه)ا))
أو يه) أوالد  د  بلوك  (476 5قم)

القنيطرة)14222))القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتا5يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)638.

729I

AMGHAR MOHAMED

LYDAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

LYDAC  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : شا5ع 
موالي 5شيد 5قم 85 زنقة طرينيداد 

الزهو5  - 32222 فا2  املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.42277
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2222 فبراير) (25 في) املؤ5خ 

)شركة ذات املسؤولية) (LYDAC حل)

 122.222 5أسمالها) مبلغ  املحدودة 

د5هم وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع)
زنقة طرينيداد) (85 موالي 5شيد 5قم)

الزهو5))-)32222)فا2))املغرب نتيجة)

اي) مزاولة  وعدم  النهاءي  لتوقف 

نشاط.

و عين:

و) ستوف  ( ( هشام) السيد)ة))

شا5ع محمد الخامس)) (23 عنوانه)ا))

)ة)) املغرب كمصفي) ( 31222)صفرو)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شا5ع) وفي  (2222 فبراير) (25 بتا5يخ)
زنقة طرينيداد) (85 موالي 5شيد 5قم)

الزهو5)-)32222)فا2))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (12 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1216/22.

732I

NEXIA FIDUCIA

طاكلطوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

طاكلطوم ش م م 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
5أسمالها 122.222 د5هم

مقرها الرئي�سي : الدا5 البيضاء 131، 

شا5ع أنفا، اقامة أزو5
5قم السجل التجا5ي : 427243

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

»طاكلطوم«) لشركة) اإلستثنائي 

 24 بتا5يخ) البيضاء) بالدا5  املحر5 

فبراير)2222)تقر5 ما يلي):))

تصفية الشركة،

الشركة) لنشاط  النهائي  التوقف 

نعيمي) السيد  وزيف  وتعيين 

كمصفي للشركة،،

بالدا5) التصفية  مقر  تحديد 

اقامة) أنفا،) شا5ع  (، البيضاء–131)

أزو5

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدا5) التجا5ية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتا5يخ)11)ما25)2222)تحت)

5قم)733999
مستخلص من أ ل النشر

731I

AFIDO

AFIDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AFIDO
زنقة 1 املحل 5قم 42 تجزئة أوالد 
طال0 إقامة  يهان طريق تادا5ت ، 

27223، الدا5 البيضاء املغرب
AFIDO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 1 
املحل 5قم 42 تجزئة أوالد طال0 

إقامة  يهان طريق تادا5ت - 22462 
الدا5 البيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.151513
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2219)تقر5 حل) 22)د نبر) املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 1.222.222 مبلغ 5أسمالها) ( (AFIDO
د5هم وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة)
تجزئة أوالد طال0) (42 املحل 5قم) (1
 22462 (- إقامة  يهان طريق تادا5ت)
الدا5 البيضاء)املغرب نتيجة ل):)أزمة)

القطاع.
 1 و حدد مقر التصفية ب زنقة)
طال0) أوالد  تجزئة  (42 5قم) املحل 
 22462 (- إقامة  يهان طريق تادا5ت)

الدا5 البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ادولحيان  ( عابد) السيد)ة))
 5 5قم) شامة  تجزئة  عنوانه)ا))
البيضاء) الدا5  (22152 كاليفو5ونيا)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)731936.
732I

FIDUCIAIRE(LA(VIE(ECONOMIQUE

GOOD QUAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT(N°2   BD(PRINCE(MY
  ABDELLAH LOT DRISSIA
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
GOOD(QUAD شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 
أمنا2 5قم 212  امع قيلدة 

تامصلوحت مقاطعة تامصلوحت 
الحوز مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123257
في) مؤ5خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GOOD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.QUAD
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

د5ا ات 5باعية الدفع.
دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
قيلدة) 212) امع  5قم) أمنا2 
تامصلوحت) مقاطعة  تامصلوحت 
مراكش) (42222 (- مراكش) الحوز 

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الفتاح كرماح):))1.222 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

كرماح) الفتاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الطريق الوطنية)8)كلم)14 
5ياض افراح السويكية الويدان البو5)

مراكش)42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
كرماح) الفتاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الطريق الوطنية)8)كلم)14 
5ياض افراح السويكية الويدان البو5)

مراكش)42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)2415.
733I

--(STE

 STE BRAGDAF TD AL
JANOUB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

-- STE
5قم 5 زنقة قاسم السما5ة ، 

72222، السما5ة املغرب
 STE BRAGDAF TD AL JANOUB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي الفتح 

عما5ة الغازي 5قم 1 - 72222 
السما5ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
1923

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRAGDAF TD AL JANOUB
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة وأشغال البناء.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 72222 (- (1 الفتح عما5ة الغازي 5قم)

السما5ة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: اكو) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اكو  ابراهيم  السيد 
شا5ع املسيرة الخضراء)81326)الزاك)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اكو  ابراهيم  السيد 
شا5ع املسيرة الخضراء)81326)الزاك)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسما5ة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)44.
734I

FISCALEX MAROC

SARLES & CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

SARLES & CO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 228 
الحي الصناعي سيدي غانم طريق 
اسفي مكت0 5قم ت ك22 مراكش 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123453

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SARLES(&(CO

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

تسيير الخدمات.

عنوان املقر اال تماعي):)5قم)228 

طريق) غانم  سيدي  الصناعي  الحي 

مراكش) اسفي مكت0 5قم ت ك22)

42222)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

 52 ( (: سا5ل) بيير  تييري  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 52 ( (: ازا) ما5يا  الكنابي  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد تييري بيير سا5ل عنوانه)ا))

فرنسا)2222)فرنسا فرنسا.

السيدة الكنابي ما5يا ازا عنوانه)ا))

فرنسا)2222)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تييري بيير سا5ل عنوانه)ا))

فرنسا)2222)فرنسا فرنسا

السيدة الكنابي ما5يا ازا عنوانه)ا))

فرنسا)2222)فرنسا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (29 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112958.

735I

 يكو سيرفيس

PROMO QUICK GAZ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 يكو سيرفيس

422 شا5ع الز5قطوني اقامة املهدي 

، 22212، الدا5البيضاء املغرب

PROMO(QUICK(GAZ شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 3 زنقة 

ايت او5ير شا5ع موالي يوسف 3 
زنقة ايت او5ير شا5ع موالي يوسف 

22222 الدا5البيضاء املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.6831

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5) (2219 د نبر) (31 في) املؤ5خ 

حل)PROMO(QUICK(GAZ)شركة)

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

 122.222 5أسمالها) مبلغ  الوحيد 

 3 اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
زنقة ايت او5ير شا5ع موالي يوسف)

موالي) شا5ع  او5ير  ايت  زنقة  (3

يوسف)22222)الدا5البيضاء)املغرب)

الشغل) وقلة  املوا5د  النعدام  نتيجة 

واملنافسة الشرسة.

و عين:

و) لكحل  ( ( عبدهللا) السيد)ة))

تجزئة عميد السوالم) (78 عنوانه)ا))

املغرب) برشيد  (26422 برشيد)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زنقة) (3 وفي) (2219 د نبر) (31 بتا5يخ)

 3 يوسف) موالي  شا5ع  او5ير  ايت 
زنقة ايت او5ير شا5ع موالي يوسف)

22222)الدا5البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732463.

736I

CABINET CADRE CONSEIL

TIR - ZAYD SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
TIR - ZAYD(SARL(AU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 
ألنيف تنغير -  52452 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
529

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TIR( - (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ZAYD SARL AU
النقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للغير.
مركز) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
ألنيف تنغير)-))52452)تنغير املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 
100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: زايد) الحاج  بن  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زايد  الحاج  بن  السيد 
الده0) وادي  تجزئة  (72 الرقم)
االرشيدية)52222)الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) زايد  الحاج  بن  السيد 
الده0) وادي  تجزئة  (72 الرقم)
االرشيدية)52222)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)77.
737I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

سافور إ ديليس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE(TARIK(IBN(ZIAD(N°10,

 2EME(ETAGE(APPT(N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 40000،

MARRAKECH MAROC
سافو5 إ ديليس »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: ابواب 
مراكش الشطر 13 تجزئة 5قم 7  
مراكش - 42222 مراكش املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.88861
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ5خ في)25)فبراير)2222
مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقر5 

املسيرين ملدة:)3)سنوات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112923.
738I

KAMAR BENOUNA

 MAHDIA SUD INVEST
ش م م

إعالن متعدد القرا5ات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
MAHDIA SUD INVEST ش م م 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: طريق 
الجديدة  RP  5قم 8 كلم 11.5 

محل 5قم 9 ليساسفة  - 22192 

الدا5البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.459579

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 يناير) (27 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 5قم) قرا5 

تطوير) عمليات  ( املوضوع) مايلي:)

االنعاش العقا5ي بجميع اشكاله على)

الخصوص عمليات التقسيم الفرعي)

و البناء)لنفسها او بهدف اعادة بيعها)

املخصصة) املباني  تا ير  ميع  او 

و) التجا5ية  االنشطة  او  لالسكان 

بيع تا ير  ميع) شراء) (- ( الصناعية)

او) التجا5ي  االستخدان  العقا5ات 

االنعاش) عمليات  - ميع  الصناعي)
العقا5ي)

على) ينص  الذي  (:2 5قم) قرا5 

يتم منح حصص) ( الحصص) مايلي:)

حصة) شكل  في  بالكامل  الشريكين 
الحقوق) من  ميع  تتكون  عينة 

املقسمة) الغير  الحقيقية  العقا5ية 

 DAR(التي يمتلكونها في العقا5 املسمى

بالدا5البيضاء) الكائنة  (AL AOUDA
 11.5 كلم) (8 5قم) (RP طريق الجديدة)
ليساسفة بموضوع السجل التجا5ي)

C/6511(5قم

قرا5 5قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
5اسمال محدد في)12.596.222)د5هم)

بقيمة) حصة  (12.596 الى) مقسم 

اال تماعية) الحصص  د5هم  (1.222

ثم انشائها و توزيعها بما يتناس0 مع)

حقوق كل منهما)-)السيد ايت املهدي)

و السيد ايت) ( 5.298)حصة) ( العربي)

املهدي))علي)5.298)حصة)

قرا5 5قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

العربي) املهدي  ايت  السيد  ( االدا5ة)

عيينوا) علي  املهدي  ايت  السيد  و 

كمسييرين للشركة ملدة))غير محدودة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:22 5قم) بند 

مايلي:)22

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733579.
739I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE F.N.D CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
5قم 21 شا5ع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
STE F.N.D CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

الوفاق بقعة  5قم 775D العيون  - 
72222 العيون  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
31341

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.F.N.D CARS
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا5ات بدون سائق).
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- ( العيون) (775D 5قم) ( الوفاق بقعة)

72222)العيون))املغرب).
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: فوندو) حميد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( فوندو) حميد  السيد 
املسيرة) حي  (12 5قم) السالم  زنقة 

العيون))72222)العيون))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا))) السيدة مريم ادهمون)
حي موالي الحسن بن املهدي بو دو5))

71222)بو دو5))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
12)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)696.

742I

Atlas Valora Conseil

D IN TOUCH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب
D IN TOUCH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املعزوزية 5قم 74 الطابق اال5�سي  - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
122927

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 D IN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TOUCH
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع) و  عرض  و  تنجيد  و  تجديد  و 

املفروشات و االثاث و لوازمهما.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- ( الطابق اال5�سي) (74 املعزوزية 5قم)

42222)مراكش املغرب.
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أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 
50.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: بحافيض) عمر  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بحافيض  عمر  السيد 
حي الفالح زنقة)12)5قم)148  22222 

الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بحافيض  عمر  السيد 
حي الفالح زنقة)12)5قم)148  22222 

الدا5البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112463.
741I

STE SUD EST GESTION SARL

 SOCIETE TADIGHOUST
 TAMTATOUCHTE

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
5قم 26 العما5ة 99 شا5ع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرشيدية 
املغرب

 SOCIETE TADIGHOUST
 TAMTATOUCHTE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي تز5ا5 
تاديغوست  - 52252 كلميمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
13661

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE TADIGHOUST (:

.TAMTATOUCHTE TRAVAUX
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
و) وصنع  التلحيم،) و5شة  املختلفة،)
اصالح االالت و املعدات الصناعية)).

عنوان املقر اال تماعي):)حي تز5ا5)
تاديغوست))-)52252)كلميمة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: السيد معاوية الداحو2)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: حمدون) صالح  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الداحو2) معاوية  السيد 
تاديغوست) او5ير  قصر  عنوانه)ا))

52252)كلميمة املغرب.
عنوانه)ا)) حمدون  صالح  السيد 
 52222 ( الخنك) صرغين  قصر 

الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الداحو2) معاوية  السيد 
تاديغوست) او5ير  قصر  عنوانه)ا))

52252)كلميمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا5يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)326.
742I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 BYLA  TRAVAUX DE
CONTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شا5ع 
طانطان وشا5ع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
 BYLA  TRAVAUX(DE

CONTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

الز5قطوني عما5ة 32 شقة 29 

الطابق األول  - 92222 طنجة  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124773

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  BYLA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRAVAUX DE CONTRUCTION

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة أشغال التشطي0)

بيع شراء)مواد البناء)والتشطي0.

شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 29 شقة) (32 عما5ة) الز5قطوني 

طنجة)) (92222 (- ( األول) الطابق 

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد بيميك لحسن):))92)حصة)

بقيمة)1.222)د5هم للحصة).

السيد))بيميك))أحمد):))12)حصة)

بقيمة)1.222)د5هم للحصة).)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لحسن  بيميك  السيد 
2)5قم) إقامة البصر يسرى عما5ة ف)

113  92232)طنجة املغرب.

أحمد عنوانه)ا)) ( بيميك) ( السيد)
2)5قم) إقامة البصر يسرى عما5ة ف)

113  92232)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

أحمد عنوانه)ا)) ( بيميك) ( السيد)
2)5قم) إقامة البصر يسرى عما5ة ف)

113  92232)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231225.
743I

5بدكوم

ALID CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

5بدكوم
12 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

26122، برشيد املغرب
ALID CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 146 دا5 
يعقوبي الطابق التاني حي ياسمينة 

برشيد - 26122 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

13527
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALID (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا5ات.
146)دا5) (: عنوان املقر اال تماعي)
ياسمينة) حي  التاني  الطابق  يعقوبي 

برشيد)-)26122)برشيد املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: السيد وليد  دعي)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
حصة) (522 ( (: السيد علي  دعي)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 21 السيد وليد  دعي عنوانه)ا))
 26122 ( حي الرياض) زنقة البطحاء)

برشيد املغرب.
 21 السيد علي  دعي عنوانه)ا))
 26122 الرياض) حي  البطحاء) زنقة 

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 21 السيد وليد  دعي عنوانه)ا))
 26122 الرياض) حي  البطحاء) زنقة 

برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2222)تحت 5قم)218.
744I

TRAIHY TRANS

TRAIHY TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TRAIHY TRANS
425 تجزئة ديا5 السعادة الطابق 3 
الشقة 11 الشطر 2 سيدي مومن ، 

22222، الدا5البيضاء املغرب
TRAIHY TRANS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 425 
تجزئة ديا5 السعادة الطابق 3 

الشقة 11 الشطر 2 سيدي مومن - 
22222 الدا5البيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.358327
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
2222)تقر5 حل) 26)فبراير) املؤ5خ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
  TRAIHY TRANS الوحيد) الشريك 
د5هم) (122.222 5أسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي)425)تجزئة)
 11 الشقة) (3 الطابق) السعادة  ديا5 
 22222 (- مومن) سيدي  (2 الشطر)
حل) (: املغرب نتيجة ل) الدا5البيضاء)

شركة.

 425 ب) التصفية  مقر  وحدد 
تجزئة ديا5 السعادة الطابق)3)الشقة)
11)الشطر)2)سيدي مومن)-)22222 

الدا5البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) طريحي  ( سعيد) السيد)ة))
5قم) (6 تجزئة السالم زنقة) عنوانه)ا))
72)الدا5 البيضاء)22222)عين السبع)
22222)الدا5 البيضاء) الدا5 البيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733346.
745I

--(STE

STE SS BLOBAL TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

-- STE
5قم 5 زنقة قاسم السما5ة ، 

72222، السما5ة املغرب
STE SS BLOBAL TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 523 

تجزئة الوحدة بلوك د  - 72222 
السما5ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
1921

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE SS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BLOBAL TRAV
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة وأشغال البناء.

 523 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 72222 (- ( د) بلوك  الوحدة  تجزئة 

السما5ة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد سعيد صافي):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( السيد عبد العزيز البهلولي):)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سعيد صافي عنوانه)ا))5قم)
244)مخيم الوحدة الربي0)1 72222 

السما5ة املغرب.
البهلولي) العزيز  عبد  السيد 
الوحدة) مخيم  (428 5قم) عنوانه)ا))

الربي0)1 72222)السما5ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد صافي عنوانه)ا))5قم)
244)مخيم الوحدة الربي0)1 72222 

السما5ة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسما5ة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)42.
746I

--(STE

 FORSSAN AL JANOUB DE
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

-- STE
5قم 5 زنقة قاسم السما5ة ، 

72222، السما5ة املغرب
 FORSSAN AL JANOUB DE
DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي 5قم 175 
مكر5 شا5ع بئر انز5ان  - 72222 

السما5ة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.1817

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 ما25) (11 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل البضائع لحساب الغير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالسما5ة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)43.
747I

GROOLYS AGENCE

GROOLYS AGENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GROOLYS AGENCE
تجزئة لينا 5قم 316 شقة 4-5 طابق 
2 سيدي معروف الدا5 البيضاء ، 

22282، الدا5 البيضاء املغرب
GROOLYS AGENCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة لينا 
5قم 316 شقة 4 - 5 الطابق الثاني 
سيدي معروف  - 22282 الدا5 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

454799
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROOLYS AGENCE
تقديم) (· (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املعلومات) تكنولو يا  خدمات 
)اختبا5 حلول تكنولو يا املعلومات)

وتكاملها وتطويرها)؛
كل أنشطة وكاالت االتصاالت،) (·
مجال) في  االستشا5ات  وأنشطة 
خالل) من  والتسويق  االتصاالت 
ذلك) في  بما  اإلعالم،) وسائل  كافة 
التفاعلية.) والوسائط  اإلنترنت 
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 ميع العالقات الصحفية وأنشطة)

من) نشاط  أي  العامة.) العالقات 

بما في ذلك) أنشطة وكاالت اإلعالن،)

اإلعالنية،) الحمالت  وتنفيذ  تصميم 

عن) واإلعالن  للمبيعات،) والترويج 

الرسومات) إنشاء) البيع.) أماكن 

وأنشطة اإلنتاج التصويري.

أي نشاط إنتاج بصري بصري.) (·

الخدمات) وتو5يد  وإنتاج  إنتاج 

املقاالت،) كتابة  البصرية،) السمعية 

اإلنتاج السمعي،)الفيديو الصوتي أو)

كتم الصوت ألي تلفزيون،)اإلنترنت،)

DVD،)الصحافة.

وإنشاء،) البرامج،) تصميم  (·

إليها،) واإلشا5ة  واستضافتها،)

اإلنترنت) مواقع  ومرا عة  واإلعالن،)

املساعدة،) والحوسبة  وصيانتها،)

وصيانتها.) الشبكات  وتثبيت 

استشا5ات هندسة الحاسوب.)شراء)

وبيع وتأ ير وتركي0 أ هزة الحاسوب)

في) التد5ي0  االتصال.) ومعدات 

مجال اإلنترنت وفي مجال تكنولو يا)

عامة,) ميع) وبصفة  املعلومات.)

االنشطة املتصلة ببرمجة تكنولو يا)

املعلومات.

تنظيم أي حدث عام أو خاص) (·

الحفالت) العروض،) مثل،) أو تجمع،)

املؤتمرات،) الحفالت،) املوسيقية،)

الندوات

أي) استئجا5  أو  بيع  أو  شراء) (•

بأشياء) مباشرة  مرتبطة  معدات 

بما في ذلك) املعدات أو ال تتعلق بها،)

أي مركبة أو زو5ق أو سفينة أو طائرة؛

شراء)أو بيع أي طعام خام أو ُمجهز)

وأي مشروبات غير كحولية؛

أو) تشغيل  أو  حيازة  أو  أخذ 

والبراءات) العمليات  نقل  ميع 

واالمتيازات املتعلقة بهذه األنشطة؛

الحجز،) االشتراك،) أو  الشراء) (•
إدا5ة األسهم أو األو5اق املالية األخرى)

أو التصرف فيها أو املساهمة فيها في)

أي شركة أو مجموعة والحصول على)

أو) إنشائها  أو  أي شركة أو مؤسسة 

تأ يرها والتصرف فيها؛

وبشكل أكثر عموما،)كل املعامالت،)
التجا5ية،) أو  املدنية  أو  الصناعية 
عن كل املعامالت في) (

ً
فضال واملالية،)

األو5اق املالية والعقا5ات بما في ذلك)
بشكل) ترتبط،) قد  والتي  التأ ير،)
بهذا الغرض،) مباشر أو غير مباشر،)
أو بأي �سيء)مماثل أو مرتبط به،)ومن)
هذا النوع الذى يشجع بشكل مباشر)

او غير مباشر على بلوغ هذا الهدف..
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (5 (- (4 شقة) (316 5قم) لينا 
الثاني سيدي معروف))-)22282)الدا5)

البيضاء)املغرب).
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
محمد)) اد5ي�سي  علمي  السيد 
النخعي) ابراهيم  زنقة  (12 عنوانه)ا))
 22122 ( اليسرى) الشقة  (1 ط)

الدا5البيضاء)املغرب.
يوسف)) اد5ي�سي  علمي  السيد 
النخعي) ابراهيم  زنقة  (12 عنوانه)ا))
 22122 املعا5يف) ج  شقة  (1 طابق)

الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
محمد)) اد5ي�سي  علمي  السيد 
النخعي) ابراهيم  زنقة  (12 عنوانه)ا))
 22122 ( اليسرى) الشقة  (1 ط)

الدا5البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

يناير)2222)تحت 5قم)-.
748I

MLM FINANCE

MLM FINANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MLM FINANCE
 RÉSIDENCE AKANSOUSS
 N°23 APT(N°2 1ER(ETAGE
 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

MLM FINANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 ايت 

عتو العربي  ماعة اكفاي - 42222 

مراكش املغرب .

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.97979

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة)))محمد وحمان)

322)حصة ا تماعية من أصل)322 

املهدي)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوهني بتا5يخ)12)فبراير)2222.

تفويت السيد))ة))الحسين ا5فوش)

222)حصة ا تماعية من أصل)422 

املهدي)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوهني بتا5يخ)12)فبراير)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما25) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)2384.

749I

MLM FINANCE

MLM FINANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

MLM FINANCE

 RÉSIDENCE AKANSOUSS

 N°23 APT(N°2 1ER(ETAGE

 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

MLM FINANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 ايت 

عتو العربي  ماعة اكفاي - 42222 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.97979

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ5خ في)12)فبراير)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

»دوا5 ايت عتو العربي  ماعة اكفاي)

-)42222)مراكش املغرب«)إلى)»عما5ة)

اكنسو2 مكت0 5قم)2)الطابق االول)

 42222 (- ( شا5ع طا5ق بن زياد  ليز)

مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)2384.

752I

MLM FINANCE

MLM FINANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

MLM FINANCE

 RÉSIDENCE AKANSOUSS

 N°23 APT(N°2 1ER(ETAGE

 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

MLM FINANCE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عما5ة 

اكنسو2 مكت0 5قم 2 الطابق االول 

شا5ع طا5ق بن زياد  ليز - 42222 

مراكش املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.97979

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 فبراير) (12 املؤ5خ في)

مسير  ديد للشركة السيد)ة)))بوهني)

املهدي كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (22 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)2384.

751I
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CHICHAOUA FINANCES SARL AU

BIP CHALANGE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA(HAY(EL(QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

BIP CHALANGE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي التجزئة 

5قم 368،املحل 5قم1،العهد الجديد 

سيدي املختا5،شيشاوة. - 41222 

شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

1449

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BIP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHALANGE TRAVAUX
-1مقاول) (: غرض الشركة بإيجاز)

في االعمال املختلفة او البناء.

-2تا ر
-3د5اسات وإنجازات مشا5يع الري)

الز5اعي.

للطاقة) لوحات  أو  املواد  -4تا ر 

الشمسية أو طاقة الرياح.

-5حفر االبا5 باالالت امليكانيكية..

التجزئة) (: عنوان املقر اال تماعي)

5قم)368،املحل 5قم1،العهد الجديد)

 41222 (- املختا5،شيشاوة.) سيدي 

شيشاوة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 
122.222.222)د5هم،)مقسم كالتالي:

 342 ( (: امشكو5) حميد  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 332 ( (: الخطا5ي) 5 اء) السيدة 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيدة وفاء)الحلوي):))332)حصة)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

امشكو5 عنوانه)ا)) السيد حميد 
مراكش) سعادة  (24 52قم) االفاق)

42222)مراكش املغرب.
الخطا5ي عنوانه)ا)) السيدة 5 اء)
الحي االدا5ي سيدي املختا5 شيشاوة)

41222)شيشاوة املغرب.
عنوانه)ا)) الحلوي  وفاء) السيدة 
تجزئة العهد الجديد سيدي املختا5)

شيشاوة)41222)شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
امشكو5 عنوانه)ا)) السيد حميد 
مراكش) سعادة  (24 52قم) االفاق)

41222)شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)42/2222.

752I

Suarez de la Dehesa Maroc

MORSA IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Suarez de la Dehesa Maroc
 El(Farabi(Residence(Palace 8 Etg

1 n° 7 ، 90000، Tanger(Maroc
 MORSA(IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

الفا5ابي اقامة باالص 8 5قم -7 - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
124917

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MORSA(IMPORT-EXPORT
غرض الشركة بإيجاز):)

 Import-export( et.1
 distribution de tous types de

textiles
 La( fabrication,( la  .2
 transformation de toutes
 matières( textiles,( cuir,( matières
 annexes ou autre pour la
 confection( de( vêtements,
 bonneteries et accessoires de
 toutes( natures( pour( hommes,
.femmes et enfants et décoration

 La( distribution,( achat,  .3
 vente( et( commerce( de( tous
 types des textiles en gros et en

détail
 L’import et l’export  .4
  en( général,( la( distribution
 de tous produits. de toutes
 matières( premières,( matériels,
 fournitures( et( accessoires,( et
 autres(nécessaires(à(l’activité(de

  la société
 Import-export( et  .5
 distribution de tous types de

produits
 Organisation des  .6
.événements(de(différents(types

 Prestation de tous  .7
.types(de(services

Engagement( et( sous-  .8
 traitance( tous( types( de( travaux
 se rattachant a l’objet de la

  société
 Achat,( vente( et  .9
 commercialisation de tous types

.des Marchandises

 La( création,( la( gestion,  .12
 l’acquisition,( l’exploitation,( la
 mise(en(valeur,(la(vente,(l’achat,
 l’échange,( la( location,( la( prise
 à( bail( de( toutes( propriétés,
 ateliers,( usines,( fonds( de
 commerce( ou( d’industrie,( de
 comptoirs( de( distribution,( soit
 pour son propre compte soit
 pour le compte de tous tiers soit

.au Maroc soit à l’étranger
 L’étude,( l’obtention,  .11
 l’achat,( la( cession,( l’échange,
 l’exploitation,( la( vente,( la
 concession( de( tous( brevets,
 licences,( procédés( et( marques
 pour le compte exclusif de la
 société tant au Maroc qu’à

.l’étranger
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- (7- 5قم) (8 باالص) اقامة  الفا5ابي 

92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
 SANTIAGO MUESA السيد)
JIMENEZ((:((100)حصة بقيمة)122 

د5هم للحصة).
 

 SANTIAGO MUESA السيد)
JIMENEZ(:(100)بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

 SANTIAGO MUESA السيد)
  Malaga عنوانه)ا)) (JIMENEZ

. 29221 Malaga  Espagne
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 SANTIAGO MUESA السيد)
  Malaga عنوانه)ا)) (JIMENEZ

29221 Malaga  Espagne
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231312.
753I
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 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

EMETRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

EMETRA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5 زنقة واد 
زيز - 92222  طنجة املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.2929
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2217 يوليوز) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
نجي0) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (358 امزيان)
أصل)2.522)حصة لفائدة))السيد))ة))
5حيمو عين الحوت بتا5يخ)25)يوليوز)

.2217
نجي0) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (357 امزيان)
السيد) ( لفائدة) حصة  (2.522 أصل)
)ة))موالي عصام عين الحوت بتا5يخ)

25)يوليوز)2217.
نجي0) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (357 امزيان)
السيد) ( لفائدة) حصة  (2.522 أصل)
)ة))محمد نجي0 عين الحوت بتا5يخ)

25)يوليوز)2217.
نجي0) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (357 امزيان)
السيد) ( لفائدة) حصة  (2.522 أصل)
)ة))موالي هشام عين الحوت بتا5يخ)

25)يوليوز)2217.
نجي0) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (357 امزيان)
أصل)2.522)حصة لفائدة))السيد))ة))
سيدي محمد عين الحوت بتا5يخ)25 

يوليوز)2217.

نجي0) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (357 امزيان)
السيد) ( لفائدة) حصة  (2.522 أصل)
)ة))اللة أمينة عين الحوت بتا5يخ)25 

يوليوز)2217.
نجي0) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (357 امزيان)
أصل)2.522)حصة لفائدة))السيد))ة))
يوليوز) (25 مريم عين الحوت بتا5يخ)

.2217
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (26 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232826.
754I

FI.DEBAGH

HTM CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FI.DEBAGH
شا5ع منصو5 الذهبي إقامة ميسيل 

طابق 1 مكت0 5قم 31 طنجة ، 
92222، طنجة املغرب

HTM CAR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي منظر 
 ميل طريق 5كيع زنقة ف 5قم 41 
طنجة طنجة 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
124683

 12 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ما25)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HTM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CAR
تأ ير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سيا5ات بدون سائق.

عنوان املقر اال تماعي):)حي منظر)
 41  ميل طريق 5كيع زنقة ف 5قم)
طنجة طنجة)92222)طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: خلوفي) يوسف  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 122 (: خلوفي) يوسف  السيد  (
بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) خلوفي  يوسف  السيد 
الناظو5) سلوان  فاهلل  دوا5الر ا 

92222)الناظو5 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) خلوفي  يوسف  السيد 
الناظو5) سلوان  فاهلل  دوا5الر ا 

92222)الناظو5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231117.

755I

ا كسبروكس

P.P.PLAST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ا كسبروكس
شا5ع املغرب العربي الطابق الثاني 
عما5ة الزبيري  5قم البريد 98 عين 
حرودة ، 28632، املحمدية املغرب
P.P.PLAST شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي األمل 2 
5قم ف ب 42 مكت0 5قم 26 الطابق 

الثاني تيط مليل - 29642 الدا5 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
459623

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.P.P.PLAST

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد) استخدام  و  ،إعداد  صناعة)

االستيراد))) عمليات  ( (، البالستيكية)

والتصدير).

عنوان املقر اال تماعي):)حي األمل)

 26 5قم) مكت0  (42 ب) ف  5قم  (2

 29642 (- مليل) تيط  الثاني  الطابق 

الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد فريد سعيد):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سعيد  فريد  السيد 

د5ب) األفغاني  الدين  زنقة  مال  (5

 26252 أحمد) ابن  لحسن  الحاج 

سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سعيد  فريد  السيد 

د5ب) األفغاني  الدين  زنقة  مال  (5

 26252 أحمد) ابن  لحسن  الحاج 

سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733594.

756I
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help consulting

QS CARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

help consulting
 rue(les(eucalyptus 39 ، 28810،

mohammedia maroc
QS(CARE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي  39 زنقة 
األوكليبتو2 - 28812 املحمدية 

املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.17681

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يناير) (25 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
الحنافي) زهير  )ة)) السيد) تفويت 
422)حصة ا تماعية من أصل)422 
 ISMAYA )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)
 25 بتا5يخ) ممدوح  علي  (HOLDING

يناير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)533.
757I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

HKA  CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شا5ع 
طانطان وشا5ع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
HKA  CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

محمد الخامس ملتقى زنقة طانطان 
وزنقة لبنان اقامة لينا الطابق 6 
5قم 59 - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.76454

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يناير) (22 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
هللا) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (92 النصير)
)ة)) السيد) ( 122)حصة لفائدة) أصل)
22)يناير) عبد اللطيف برقوق بتا5يخ)

.2222
تفويت السيد))ة))عبد هللا النصير)
 122 حصة ا تماعية من أصل) (12
فاطمة) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الزهراء)زيزي بتا5يخ)22)يناير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (26 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232223.
758I

CHAMI CONSEILS

TOLTFAG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
TOLTFAG شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القد2 
زنقة الفرح 5قم 24  - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31295
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOLTFAG

تقديم) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بنشاط) يتعلق  ما  كل  الخدمات،)
الطباعة،) اعمال  ااشها5،) الديكو5،)

التجا5ة العامة)،)استراد وتصدير....
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
القد2 زنقة الفرح 5قم)24))-)72222 

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: اعمر) صباح  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة صباح اعمر عنوانه)ا))حي)
ولي العهد شا5ع اللفة 5قم)22 72222 

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صباح اعمر عنوانه)ا))حي)
ولي العهد شا5ع اللفة 5قم)22 72222 

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
24)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)613.
759I

help consulting

 SAHARA GENERAL
TRADING

إعالن متعدد القرا5ات

help consulting
 rue(les(eucalyptus 39 ، 28810،

mohammedia maroc
 SAHARA GENERAL TRADING
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 39 زنقة 
األوكليبتو2 - 28812 املحمدية 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.22541

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 ما25) (24 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)

قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تعين شريك  ديد

قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املسؤلية) ذات  الشركة  إسم  تغير 
إال) الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 
إسم الشركة ذات املسؤلية املحدودة
على) ينص  الذي  (:3 5قم) قرا5 
مايلي:)تفويت)52)حصة من 5أ2 مال)
الشركة من السيد عبد الرحيم غازي)
إلى السيد سيدي محمد كنون غازي

قرا5 5قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) لشركة  مسير  ديد  تعين 
سيدي محمد كنون غازي مع السيد)

عبد الرحيم غازي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 SAHARA GENERAL TRADING

ذات املسؤلية املحدودة
بند 5قم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 5.000,00 الرأسمالية) املساهمات 
د5هم في نصي0 سيدي محمد كنون)
نصي0) في  د5هم  و5.000,00) غازي 

عبد الرحيم غازي)
بند 5قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
حصة) (52 من) متكون  املال  5أ2 
لفائدة عبد الرحيم غازي و52)حصة)

لفائدة سيدي محمد كنون غازي
على) ينص  الذي  (:15 5قم) بند 
يتم تسير الشركة من طرف) ( مايلي:)
محمد) وسيدي  غازي  الرحيم  عبد 
في) ااملزدوج  الختم  مع  غازي  كنون 
 ميع املستندات و القرا5ات الخاصة)

بها
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)537.
762I

CHAMI CONSEILS

RESTO ILHAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 
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الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 

شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

RESTO ILHAM شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القد2 

تجزئة 727 زنقة واد النص 5قم 215 

- 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31391

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (25

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RESTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ILHAM

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالطبخ) يتعلق  ما  كل  الخدمات،)

خدمات التوصيل،) والطبخ املغربي،)

التجا5ة) (، التعلي0) تنظيم الحفالت،)

العامة استراد وتصدير....

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
زنقة واد النص) (727 القد2 تجزئة)

5قم)215)-)72222)العيون املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: املبشو5) الهام  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) املبشو5  الهام  السيدة 

5قم)) بدون  (29 زنقة) الوحدة  حي 

72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املبشو5  الهام  السيدة 
5قم)) بدون  (29 زنقة) الوحدة  حي 

72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
12)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)734.
761I

azzouziabdelali

SOCIETE FILALI FISH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC

SOCIETE FILALI FISH شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي 5قم 44 
شا5ع محمد السالوي  - 32222 

فا2 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.62691

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 ما25) (22 في) املؤ5خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل البضائع لحساب الغير)-)نقل)

البضائع لحساب الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (11 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1213/2222.
762I

ا كسبروكس

GROUPE GOFER PREMIUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ا كسبروكس
شا5ع املغرب العربي الطابق الثاني 
عما5ة الزبيري  5قم البريد 98 عين 
حرودة ، 28632، املحمدية املغرب
 GROUPE GOFER PREMIUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

املغرب العربي الطابق الثاني عما5ة 
الزبيري 5قم البريد 98 عين حرودة - 

28632 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

25319
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE GOFER PREMIUM
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منشأت معدنية.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الثاني عما5ة) الطابق  العربي  املغرب 
(- 98)عين حرودة) الزبيري 5قم البريد)

28632)املحمدية املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد املدني أنس):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املدني أنس عنوانه)ا))246 
  32 شا5ع الز5قطوني إقامة با�سي ش)

27222)الدا5 البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املدني أنس عنوانه)ا))246 
 32 شا5ع الز5قطوني إقامة با�سي ش)

27222)الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)433.
763I

MOHAMED LAAGOUBI

STE NZALA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI

 1er(ETAGRE(N°2 RUE(TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES(MAROC

STE NZALA TRANSPORT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 56 

بلوك 3 النسيم املسيرة  - 32232 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

59391

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 ماي) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NZALA TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
 56 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)

 32232 (- ( املسيرة) النسيم  (3 بلوك)

فا2 املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد النبي اد5ي�سي بوزيدي)

د5هم) (122 بقيمة) حصة  (952 ( (:

للحصة).

((: بوزيدي) اد5ي�سي  محمد  السيد 

52)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد النبي اد5ي�سي بوزيدي)

عنوانه)ا))56)بلوك)3)النسيم املسيرة))

32232)فا2 املغرب.
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بوزيدي) اد5ي�سي  محمد  السيد 
النسيم) (3 بلوك) (56 5قم) عنوانه)ا))

املسيرة))32232)فا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد النبي اد5ي�سي بوزيدي)

عنوانه)ا))56)بلوك)3)النسيم املسيرة))

32232)فا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بفا2))بتا5يخ)21)ماي)2219 

تحت 5قم)1784.

764I

CHAMI CONSEILS

D-MAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS

حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 

شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

D-MAP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مدينة 

الوفاق بلوك د 5قم 484 - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31399

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.D-MAP

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

بالنشاط) يتعلق  ما  كل  العامة،)

واالتصال،) واملعلوماتي  االعالمي 

استراد) العامة،) التجا5ة  التسويق،)

وتصدير....

مدينة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 72222 (- (484 الوفاق بلوك د 5قم)

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد ياسين دحان):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: الراك0) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) دحان  ياسين  السيد 
 528 حي القد2 تجزئة الراحة 5قم)

72222)العيون املغرب.
السيد ابراهيم الراك0 عنوانه)ا))
 624 حي القد2 تجزئة الراحة 5قم)

72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) دحان  ياسين  السيد 
 528 حي القد2 تجزئة الراحة 5قم)

72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
12)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)738.
765I

EUREXMA

ولتن أفريكا
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
ولتن أفريكا شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ابيد ن 
بالتو شا5ع الجمهو5ية ساحل العاج 

- 1592 ابيد ن ساحل العاج.

إنشاء فرع تابع للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.459817
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5) (2222 ما25) (24 في) املؤ5خ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
أفريكا) ولتن  أفريكا  ولتن  التسمية 
الفرع و الكائن بالعنوان زنقة 5كراكة)
إقامة الكو5نيش عما5ة 5قم)2)الطابق)
الدا5) (22222 (- ( بو5كون) األسفل 
املغرب و املسير من طرف) ( البيضاء)

السيد)ة))بيترزاك أ5تو5 باول.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733925.
766I

CHAMI CONSEILS

CPES SERVICE DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا5ع محج محمد 

الساد2 عما5ة ا5ينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب
CPES SERVICE DIVERS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي خط 
الرملة 22 زنقة النصر 5قم 23 - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31397
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CPES (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SERVICE DIVERS
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
الصيانة والتركي0 واالصالح) العامة،)
املعلوماتي) بالنشاط  يتعلق  ما  كل 

التجا5ة) الكهرباء،) اعمال  الكميرات،)
العامة،)استراد وتصدير....

:)حي خط) عنوان املقر اال تماعي)
(- (23 5قم) النصر  زنقة  (22 الرملة)

72222)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
((: الدين) شمس  محمود  السيد 
522)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة

 522 ( (: بوكريني) مروان  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) شمس  محمود  السيد 
زنقة) (22 الرملة) حي خط  عنوانه)ا))
العيون) (72222   14 5قم) النصر 

املغرب.
بوكريني عنوانه)ا)) السيد مروان 
279)حي خط الرملة) زنقة وليلي 5قم)

22 72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدين) شمس  محمود  السيد 
زنقة) (22 الرملة) حي خط  عنوانه)ا))
العيون) (72222   14 5قم) النصر 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
12)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)737.
767I

fiduciaire(amaali(sarl((ائتمانية امعلي ش.م.م

STE VICAR sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 fiduciaire  ائتمانية امعلي ش.م.م
amaali sarl

5قم 31  الطابق االول  شا5ع االمام 
البخا5ي   ايراك بوا5كان اكادير ، 

82242، اكادير املغرب
STE VICAR sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

حنان 5قم 29 ايت ملول  - 86152 
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اكادير  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

19913
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VICAR sarl
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا5ات بدون سائق).
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 86152 (- ( ايت ملول) (29 حنان 5قم)

اكادير))املغرب).
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 222.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.522 ( (: ( السيدة سميرة الهياق)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 522 ( (: ( الهياق) حنان  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيدة سميرة الهياق)
حي موالي عمر) (234 5قم) (21 بلوك)
ايت ملول))86152)ايت ملول))املغرب)

.
عنوانه)ا)) الهياق  حنان  السيدة 
حي الشرا5دة زنقة صيدا اوالد تايمة))

83352)اوالد تايمة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الهياق  حنان  السيدة 
حي الشرا5دة زنقة صيدا اوالد تايمة))

83352)اوالد تايمة))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتا5يخ) ( االبتدائية بانزكان)

2222)تحت 5قم)329.

768I

العيون استشا5ات

SOCCOSERV
إعالن متعدد القرا5ات

العيون استشا5ات
5قم 31 شا5ع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
SOCCOSERV »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة عمر 

بن العاص 5قم 26 حي الوحدة  - 
72222 العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.22475

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (28 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
على) ينص  الذي  (:21 5قم) قرا5 
522)حصة ا تماعية) تفويت) مايلي:)
السيد) من  حصة  (1222 اصل) من 

الغزال ايوب لفائدة البيرة البشير
على) ينص  الذي  (:22 5قم) قرا5 
السيد) للشركة  مسير  تعيين  مايلي:)
استقالة) لقبول  تبعا  البشير  البيرة 

السيد ايوب الغزال
على) ينص  الذي  (:23 5قم) قرا5 
مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)
من شركة ذات مسؤلية محدودة))الى)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 5قم) بند 
522)حصة ا تماعية) تفويت) مايلي:)
السيد) من  حصة  (1222 اصل) من 

الغزال ايوب لفائدة البيرة البشير
على) ينص  الذي  (:16 5قم) بند 
السيد) للشركة  مسير  تعيين  مايلي:)
استقالة) لقبول  تبعا  البشير  البيرة 

السيد ايوب الغزال
على) ينص  الذي  (:23 5قم) بند 
مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)
من شركة ذات مسؤلية محدودة))الى)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

25)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)623.

769I

EUREXMA

سقراط دفلوبمنت كومباني

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

سقراط دفلوبمنت كومباني شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي فيال   بلوك 

G سكتو65 شا5ع املهدي بن بركة حي 

الرياض - 12122 الرباط املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.125943

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في)22)د نبر)2219)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

»فيال)))بلوك)G)سكتو65)شا5ع املهدي)

بن بركة حي الرياض)-)12122)الرباط)

الطابق) شنتما5  »إقامة  إلى) املغرب«)

عدادي) ابن  زنقة  زاوية  السفلي 

 22222 (- معا5يف) (1 5قم) زنقة  و 

CASABLANCA))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732885.

772I

Global(Services(Network

 MOROCCAN CENTER
 FOR KNOWLEDGE AND

DEVELOPMANT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Global(Services(Network
 RUE(NAJISS(BLOC 16 I 2 RUE
 NAJISS(BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب
 MOROCCAN CENTER

 FOR KNOWLEDGE AND
DEVELOPMANT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 15 شا5ع 

االبطال 5قم 4 اكدال الرباط - 
12222 الرباط املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.121757
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 نونبر) (26 في) املؤ5خ 
 MOROCCAN CENTER حل)
 FOR KNOWLEDGE AND
شركة) (DEVELOPMANT SARL
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) د5هم  (12.222 5أسمالها)
شا5ع االبطال) (15 مقرها اإل تماعي)
5قم)4)اكدال الرباط)-)12222)الرباط)
املغرب نتيجة لعدم و ود اي احتمال)

لتحسين الوضع املالي للشركة.
و عين:

و) قر�سي  ( محمد) السيد)ة))
عنوانه)ا))شا5ع الجيش امللكي اقامة)
 93222 2)تطوان) 1)5قم) الجوهرة ط)

تطوان املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
15)شا5ع) وفي) (2219 نونبر) (26 بتا5يخ)
(- الرباط) اكدال  (4 5قم) االبطال 

12222)الرباط املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( بالرباط) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)124786.

771I
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م 2 2 ج

ليما وورك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

م 2 2 ج
92 شا5ع الز5قطوني كليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
ليما وو5ك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 

املصرة 5قم 75 ألسكجو5 مراكش  - 
42222 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
123535

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ليما) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

وو5ك.
مختلف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أنواع البناء).
دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- ( 75)ألسكجو5 مراكش) املصرة 5قم)

42222)مراكش املغرب).
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 522.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد الراحل الحسين)):))2.522 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 2.522 ( (: ( السيد الراحل لحسن)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الراحل الحسين))عنوانه)ا))
996)املحاميد)) 16)5قم) بوعكاز ب 2)

42222)مراكش املغرب).
السيد الراحل لحسن)))عنوانه)ا))
996)املحاميد)) 16)5قم) بوعكاز ب 2)

42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الراحل الحسين))عنوانه)ا))
996)املحاميد)) 16)5قم) بوعكاز ب 2)

42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113218.
772I

ANAMAR FIDUCIAIRE

ناصر الوترا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc

ناصر الوترا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 
تدفالت تغزوت - 45822 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

511
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ناصر) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

الوترا.
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و البناء.
دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
تنغير) (45822 (- تغزوت) تدفالت 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
((: اسماعيل) الدين  ناصر  السيد 
252)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة

 252 ( (: السيد ناصر الدين حسن)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

((: مصطفى) الدين  ناصر  السيد 
252)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة

 252 ( (: السيد ناصر الدين حميد)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

اسماعيل) الدين  ناصر  السيد 
تغزوت) تدفالت  دوا5  عنوانه)ا))

45822)تنغير املغرب.
حسن) الدين  ناصر  السيد 
تغزوت) تدفالت  دوا5  عنوانه)ا))

45822)تنغير املغرب.
مصطفى) الدين  ناصر  السيد 
تغزوت) تدفالت  دوا5  عنوانه)ا))

45822)تنغير املغرب.
حميد) الدين  ناصر  السيد 
تغزوت) تدفالت  دوا5  عنوانه)ا))

45822)تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اسماعيل) الدين  ناصر  السيد 
تغزوت) تدفالت  دوا5  عنوانه)ا))

45822)تنغير املغرب
حسن) الدين  ناصر  السيد 
تغزوت) تدفالت  دوا5  عنوانه)ا))

45822)تنغير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتا5يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)162.
773I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 DAR EL JANOUB ACTIONS
SOLIDAIRES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

 DAR EL JANOUB ACTIONS
SOLIDAIRES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : دوا5 بشرا 

تاال  ماعة موالي بوز5قطون  - 
44222 الصويرة املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.1937
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 د نبر) (17 في) املؤ5خ 
 DAR EL JANOUB ACTIONS حل)
ذات) شركة  (SOLIDAIRES SARL
5أسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د5هم  (122.222
تاال  ماعة) بشرا  دوا5  اإل تماعي 
موالي بوز5قطون))-)44222)الصويرة)

املغرب نتيجة لعدم تحقيق ا5باح.
و عين:

  CHRISTINE SIMON السيد)ة))
 N° 28 عنوانه)ا)) و  (MORZELLE
 FALIBOURG STE. ANNE. 31462
كمصفي) (VENDINELLE FRANCE

)ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
دوا5) وفي  (2222 فبراير) (12 بتا5يخ)
بشرا تاال  ماعة موالي بوز5قطون))-)

44222))الصويرة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتا5يخ)29)ما25)

2222)تحت 5قم)71/2222.
774I

RD COMMUNICATION

 VISITE TECHNIQUE
IMINTANOUT   SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

RD COMMUNICATION
172 زنقة وادي تاساوت االلفة الدا5 
 CASABLANCA ،22122 ، البيضاء

MAROC
 VISITE(TECHNIQUE

IMINTANOUT   SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 APPT  : وعنوان مقرها اإل تماعي
 N°04 1ERE(ETAGE(IMM(EL

 OUAFI AV HASSAN CHICHAO
UA - 41000 شيشاوة املغرب.

قفل التصفية
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5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.1221

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5) (2219 نونبر) (14 في) املؤ5خ 
 VISITE( TECHNIQUE حل)
شركة) (IMINTANOUT   SARL
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)
 APPT N°24 ( اإل تماعي) مقرها 
 1ERE ETAGE IMM EL OUAFI AV
 HASSAN(CHICHAO(UA(-(41000
تبعا) ل  نتيجة  املغرب  شيشاوة 
ملحضر الجمع العام استثنائي بتا5يخ)
الوحيد) املسير  قر5  (14/11/2219
تسمية) و  بتوقع  الشركة  تصفية 
كمأمو5ة)) الكرمة  سميرة  ( السيدة)

بالتصفية..
و عين:

و) الكرمة  ( سميرة) السيد)ة))
عنوانه)ا))شيشاوة))41222)شيشاوة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 APPT ( ( وفي) (2219 نونبر) (14 بتا5يخ)
 N°24 1ERE ETAGE IMM EL
 OUAFI AV HASSAN CHICHAO

UA(-(41000)شيشاوة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتا5يخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)2222/72.
775I

RD COMMUNICATION

 Z.M.S DE GARDIENNAGE 
ET SURVEILLANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

RD COMMUNICATION
172 زنقة وادي تاساوت االلفة الدا5 
 CASABLANCA ،22122 ، البيضاء

MAROC
 Z.M.S DE GARDIENNAGE 

ET SURVEILLANCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي دوا5 د5اع 
سوق سيدي بوزيد شيشاوة   - 

41222 شيشاوة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 865
العام) الجمع  بمقت�سى  (
فبراير) (24 في) املؤ5خ  اإلستثنائي 
تم تغيير تسمية الشركة من) (2222
 Z.M.S DE GARDIENNAGE ET  «
 lt;&lt;&« إلى) (»SURVEILLANCE

. »;ZMS1&gt;&gt
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتا5يخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)2222/64.
776I

بيكول

PYCOOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة
بيكول

826 زنقة ابن البناء الحي الصناعي 
سيدي ابراهيم ، 32222، فا2 

املغرب
PYCOOL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 826 زنقة 

ابن البناء الحي الصناعي سيدي 
ابراهيم - 32222 فا2 املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.59567
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2219 نونبر) (25 املؤ5خ في)
فراج) مسير  ديد للشركة السيد)ة))

محمد كريم))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (18 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)675.
777I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

RAZAK TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
RAZAK TRANS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
ياسمينة 5قم 1282 ويسالن  - 

52222 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49593
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAZAK TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين لفائدة الغير.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- ( ويسالن) (1282 5قم) ياسمينة 

52222)مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد بد5 الخليفي)):))122)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( الخليفي) بد5  السيد 
ويسالن)) (1282 ياسمينة 5قم) تجزئة 

52222)مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( الخليفي) بد5  السيد 
ويسالن)) (1282 ياسمينة 5قم) تجزئة 

52222)مكنا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1176.
778I

*

 SOCIETE POUR LA
GESTION DE L'AMANDIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE POUR LA GESTION
DE L'AMANDIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
العنبر 2، عما5ة 1ـ83، املسيرة 2 - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123279
في) مؤ5خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE POUR LA GESTION DE

.L’AMANDIER
اإلقامة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحية.
إقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- (2 املسيرة) 1ـ83،) عما5ة) (،2 العنبر)

42222)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
 David(STEPHEN( ( :( ( 50 السيد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
  Christian(THYGESEN(((:(السيد

5)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
 Betina Stub السيدة)
THYGESEN((:((5)حصة بقيمة)122 

د5هم للحصة).
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 MHKM( SARL( :( ( 30 الشركة)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

  Patrice( BERENGER( ( : السيد)
12)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

  Sally Elizabeth COURT(السيدة
15)):)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة

 Alex Penelope Anne السيدة)
ELSOM((:((5)حصة بقيمة)122)د5هم)

للحصة).
)Mohsin(ALI)حصة) ( :( ( 5 السيد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 Fawaz( Ali( LUNA( ( :( ( 5 السيد)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 David( STEPHEN السيد)
منطقة) أسني،) دائرة  عنوانه)ا))
مراكش) (42222  11 فيال) أويرغان 

املغرب.
 Christian THYGESEN السيد)
منطقة) أسني،) دائرة  (, عنوانه)ا))
مراكش) (42222   2 فيال) أويرغان 

املغرب.
 Betina Stub الشركة)
THYGESEN)عنوانه)ا)),)دائرة أسني،)
 42222   2 فيال) أويرغان  منطقة 

مراكش املغرب.
الشركة)MHKM SARL)عنوانه)ا))
منطقة أويرغان فيال))) دائرة أسني،) (,

42222)مراكش املغرب.
 Patrice BERENGER السيد)
منطقة) أسني،) دائرة  (, عنوانه)ا))
مراكش) (42222   6 فيال) أويرغان 

املغرب.
 Sally Elizabeth السيدة)
أسني،) دائرة  (, عنوانه)ا)) (COURT
 42222   7 فيال) أويرغان  منطقة 

مراكش املغرب.
 Alex Penelope Anne السيدة)
أسني،) دائرة  (, عنوانه)ا)) (ELSOM
 42222   7 فيال) أويرغان  منطقة 

مراكش املغرب.
(, عنوانه)ا)) (Mohsin ALI السيد)
دائرة أسني،)منطقة أويرغان فيال)12  

42222)مراكش املغرب.

 Fawaz( Ali( LUNA السيد)
منطقة) أسني،) دائرة  (, عنوانه)ا))
مراكش) (42222  12 فيال) أويرغان 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 David( STEPHEN السيد)
منطقة) أسني،) دائرة  عنوانه)ا))
مراكش) (42222  11 فيال) أويرغان 

املغرب
 Christian THYGESEN السيد)
منطقة) أسني،) دائرة  عنوانه)ا))
مراكش) (42222  2 فيال) أويرغان 

املغرب
 Jennifer Rose WINTER(السيدة
منطقة) أسني،) دائرة  عنوانه)ا))
مراكش) (42222  8 فيال) أويرغان 

املغرب
 Sally Elizabeth السيدة)
أسني،) دائرة  عنوانه)ا)) (COURT
 42222  7 ( فيال) أويرغان  منطقة 

مراكش املغرب
Caroline( KEPPEL- السيدة)
أسني،) دائرة  عنوانه)ا)) (PALMER
 42222  11 فيال) أويرغان  منطقة 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (23 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)2442.
779I

smaticomp

CAFE ELEN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca maroc

CAFE ELEN SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 
12 د5ب املهدي بن بركة و شا5ع 

الكو5نيش  - 22222 الدا5البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.443155

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2219 شتنبر) (26 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
اكبيري) وديع  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (522
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
شتنبر) (26 بتا5يخ) الد5يبي  سلوى 

.2219
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

أكتوبر)2219)تحت 5قم)718362.
782I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

DOZAL INFRASTRUCTURES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شا5ع فا2 الطابق األول 5قم 1 ، 

92222، طنجة املغرب
 DOZAL INFRASTRUCTURES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 8، شا5ع 

فا2، الطابق 1 5قم 1 طنجة 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
124787

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOZAL INFRASTRUCTURES
شركة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا5ية

-)أشغال البناء
-)االستيراد والتصدير.

8،)شا5ع) (: عنوان املقر اال تماعي)
فا2،)الطابق)1)5قم)1)طنجة)92222 

طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: سفاني) طا5ق  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سفاني  طا5ق  السيد 
البرانص)2،)تجزئة الغرفة)1،)زنقة)12 

5قم)2 92122)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سفاني  طا5ق  السيد 
البرانص)2،)تجزئة الغرفة)1،)زنقة)12 

5قم)2 92122)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231212.
781I

LMT AUDITING

 SOCIETE NASR
MENUISERIE ARTISANALE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC
 SOCIETE NASR MENUISERIE

ARTISANALE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

سومية، إقامة شهرزاد 3 الطابق 
5 5قم 22 بالمي - 22222  الدا5 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459237
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في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE NASR MENUISERIE

.ARTISANALE
النجا5ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التقليدية.
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (3 شهرزاد) إقامة  سومية،)
الدا5) ( (22222 (- بالمي) (22 5قم) (5

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: مسك) محمد  الشركة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مسك  محمد  السيد 
11)زنقة لبنان شقة)2)الدا5 البيضاء)

22222)الدا5 البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مسك  محمد  السيد 
11)زنقة لبنان شقة)2)الدا5 البيضاء)

22222)الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733266.
782I

ECLAIRAGE ABDO

ECLAIRAGE ABDO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECLAIRAGE ABDO
 MAGASIN AIT ALI LOT N°233

 TAMNSOURT ، 40300،
MARRAKECH MAROC

ECLAIRAGE ABDO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 

 MAGASIN(SIS  A(LOT(AIT
 ALI(N°233 TAMNSOURT

 MARRAKECH 40300
MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
123157

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ECLAIRAGE ABDO
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)

مختلف األعمال أو البناء
والز اج) والسباكة  -اإلضاءة 

والكهرباء
-)استيراد وتصدير

(: اال تماعي) املقر  .عنوان 
 MAGASIN SIS  A LOT AIT
 ALI N°233 TAMNSOURT
 MARRAKECH 42322

.MARRAKECH MAROC
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد موالي عبد الرحمان مويح)
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد موالي عبد الرحمان مويح)
عنوانه)ا))دوا5 الد5اع تماسط إكودا5)

تا5ودانت) (83222 تا5ودانت) امنابها 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موالي عبد الرحمان مويح)

عنوانه)ا))دوا5 الد5اع تماسط إكودا5)

تا5ودانت) (83222 تا5ودانت) امنابها 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (27 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112699.

783I

JEM MAROC

JEM MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

JEM MAROC

25 شا5ع يوسف ابن تاشفين، 

إقامة ابن بطوطة، الطابق الثاني، 

املحل 5قم ب2-22 ، 92222، طنجة 

املغرب

JEM MAROC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 25 شا5ع 

يوسف ابن تاشفين، إقامة ابن 

بطوطة، الطابق الثاني، املحل 5قم 

ب2-22 - 92222 طنجة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.92589

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في)24)فبراير)2222)تقر5 إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)

طا5ق،) زنقة  بل  بالعنوان  الكائن 

املحل) األ5�سي،) الطابق  كنزة،) إقامة 

طنجة) (92222 (- (1 5قم) التجا5ي 

املغرب و املسير من طرف السيد)ة))

وا د نبيل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (27 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232861.

784I

AMDE

 MANAGING INFORMATIC

 CONSULTING BUSINESS

MICB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MANAGING INFORMATIC

 CONSULTING BUSINESS MICB

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

سمية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 

5،5قم 22،النخيل،الدا5البيظاء  

املغرب - 22342 الدا5البيضاء 

املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.452947

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر5 حل) (2222 23)ما25) املؤ5خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 MANAGING INFORMATIC

  CONSULTING BUSINESS MICB

مبلغ 5أسمالها)12.222)د5هم وعنوان)

مقرها اإل تماعي زنقة سمية،اقامة)

5،5قم) الطابق) (،3 شهرزاد)

(- املغرب) ( 22،النخيل،الدا5البيظاء)

املغرب نتيجة) الدا5البيضاء) (22342

ل):)ازمة في القطاع.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق) (،3 شهرزاد) سمية،اقامة 

22،النخيل،الدا5البيظاء)) 5،5قم)

الدا5البيضاء) (22342 املغرب املغرب)

املغرب.)

و عين:

   ERIC MARCEL السيد)ة))

فرنسا) ( ( و عنوانه)ا)) ( (VUILLEMIN

22222)))فرنسا)))فرنسا كمصفي))ة))

للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733992.

785I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة نوفو كويزين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
شركة نوفو كويزين شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 

ضرضو5ة سلوان الناظو5 - 62222 
الناظو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
2222

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

نوفو كويزين.
(* (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 FABRICATION ET MONTAGE

DE CUISINE
 IMPORTATION DE (*

FOURNITURE DE CUISINE

 MD DE MATERIAUX (*
.ELECTROMENAGERS

دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 62222 (- ضرضو5ة سلوان الناظو5)

الناظو5 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد يوسف الطرش)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف الطرش عنوانه)ا))
الناظو5) سلوان  ضرضو5ة  دوا5 

62222)الناظو5 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف الطرش عنوانه)ا))
الناظو5) سلوان  ضرضو5ة  دوا5 

62222)الناظو5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5))بتا5يخ)27)فبراير)

2222)تحت 5قم)281.

786I

Gico audit

TOUHFA JAFO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Gico audit
 quartier industriel sidi 276

 ghanem ، 40000، Marrakech
Maroc

TOUHFA JAFO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 276 

الحي الصناعي سيدي غانم مراكش - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
123311

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOUHFA JAFO
مأكوالت) (: غرض الشركة بإيجاز)

سريعة.
عنوان املقر اال تماعي):)5قم)276 
الحي الصناعي سيدي غانم مراكش)-)

42222)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) فجري  تحفة  السيدة 
اسيف ب 5قم)284  42222)مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فجري  تحفة  السيدة 
اسيف ب 5قم)284  42222)مراكش)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112819.
787I

AZ CONSULATNTS

 GFI INFORMATIQUE
MAROC

إعالن متعدد القرا5ات

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 GFI(INFORMATIQUE(MAROC
»شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها اال تماعي: نيرشو5 , 
شو5 2 , الطابق 323 و 423 شا5ع 
القد2- سيدي معروف - 22222 

الدا5 البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2219)تم اتخاذ) 16)د نبر) املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1.:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على اتفاقية اإلدماج املبرمة)
2219))بين فرعها) 16)ديسمبر) بتا5يخ)
 ARCHOS TECHNOLOGY شركة)
S.A),)بمقتضاها قدمت هذه الشركة)
 GFI( ( INFORMATIQUE لفائدة)
MAROC)مجموع أصولها املوقوفة في)
31)ديسمبر)2218)مقابل إلتزام شركة)
 GFI( INFORMATIQUE( MAROC
شركة دامجة بأداء)مجموع خصومها.))
تشكل) املدمجة  الشركة  أن  معاينة 
تمتلك) إذ  الدامجة  للشركة  فرعا 
مجموع الحصص املكونة لرأسمالها)
وبالتالي فإن أصولها املقدمة للشركة)
عن) مقابلها  أداء) يتم  لن  الدامجة 
طريق إصدا5 أسهم  ديدة للشركة)

املدمجة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)1.:)الذي ينص على مايلي:)

ال�سيء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

د نبر)2219)تحت 5قم)725214.
788I

AZ CONSULATNTS

 ARCHOS TECHNOLOGY
S.A

إعالن متعدد القرا5ات

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ARCHOS TECHNOLOGY S.A
»شركة  املساهمة«



2333 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

وعنوان مقرها اال تماعي: طريق 
النواصر - 22222 الدا5 البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.87943

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2219)تم اتخاذ) 16)د نبر) املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
على) ينص  الذي  (:.1 5قم) قرا5 
املوافقة على إتفاقية اإلدماج) مايلي:)
املوقعة بتا5يخ)16)سبتمبر)2219)بين)
 ARCHOS TECHNOLOGY شركة)
و شركة) (, كشركة مدمجة من  هة)
 GFI( INFORMATIQUE( MAROC
كشركة دامجة من  هة أخرى التي)
فإن) املذكو5ة  اإلتفاقية  بمقت�سى 
للشركة) قدمت  املدمجة  الشركة 
املوقوفة) أصولها  مجموع  الدامجة 
في)31)ديسمبر)2218)في مقابل التزام)
مجموع) بأداء) الدامجة  الشركة 

خصوم الشركة املدمجة
قرا5 5قم)2.:)الذي ينص على مايلي:)
تصفيتها) دون  الشركة  حل  معاينة 

بقوه القانون
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

ال�سيء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

د نبر)2219)تحت 5قم)725213.
789I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

»SBM TRAVAUX«
إعالن متعدد القرا5ات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
»SBM TRAVAUX« »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 91، زنقة 
ابن الهيثم، مويلحة، الجديدة - - 

الجديدة الجديدة.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.12251

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (26 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
البدوي) املصطفى  السيد  تفويت  (-
 ميع حصصه))1222))حصة لفائدة)
مقر) نقل  (- البويزي.) حسن  السيد 
29،)زنقة  بل بويبالن،) الشركة من)
الهيثم،) ابن  زنقة  إلى:91،) الجديدة 
السيد) تعيين  (- الجديدة.) مويلحة،)
حسن البويزي ملدة غير محدودة بعد)

استقالة السيد املصطفى البدوي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
ينص) الذي  (:4-6-7-14 5قم) بند 
على مايلي:)-)الحصص.)-)مقر الشركة.)

-)تعيين مسير الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)24932.

792I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

» SMITI SAKANE«
إعالن متعدد القرا5ات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
»SMITI SAKANE « »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
 ،T وعنوان مقرها اال تماعي: بلوك
5قم 26، تجزئة النجد 2، الجديدة 

- - الجديدة املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.9471

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 ما25) (22 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)

قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اسميميح) التبا5ي  السيد  تفويت  (-

 ميع حصصه في الشركة إلى السيد)
نو5 الدين املالكي.)-)تعيين السيد نو5)

بعد) للشركة  كمسير  املالكي  الدين 

استقالة السيد التبا5ي اسميميح.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 5قم)14-7-6:)الذي ينص على)

تعيين) (- الشركاء.) حصص  (- مايلي:)

مسير الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتا5يخ)29)ما25)

2222)تحت 5قم)24917.

791I

kassami sarl

KASSAMI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

kassami sarl

حي املر2 سيدي بوعثمان اقليم 

الرحامنة بنكرير ، 43152، بنكرير 

املغرب

KASSAMI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املر2 

سيدي بوعثمان اقليم الرحامنة 

بنكرير - 43152 بنكرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

2235

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KASSAMI SARL

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر اال تماعي):)حي املر2)
الرحامنة) اقليم  بوعثمان  سيدي 

بنكرير)-)43152)بنكرير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
حصة) (52 ( (: 5يان سميح) السيد 

بقيمة)122)د5هم للحصة).
52)حصة) ( (: السيد بندومة كمال)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سميح  5يان  السيد 
 43152 ( الرحامنة) بوبكر  سيدي 

بنكرير املغرب.
عنوانه)ا)) كمال  بندومة  السيد 
اسكجو5 تجزئة ملحاميد)27)5قم)476 

42162)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) 5يان  سميح  السيد 
 43152 ( الرحامنة) بوبكر  سيدي 

بنكرير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتا5يخ) ( بابن  رير) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)43.
792I

FIDUCIAIRE MOGADOR

STE ESPACE MOGADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

STE ESPACE MOGADOR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 Angle bd : وعنوان مقرها اإل تماعي
 moulay youssef et rue regraga
 ancien(cinéma(RIF  - 44000

الصويرة املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.3815



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2330

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2219 نونبر) (11 املؤ5خ في)
شركة) (STE ESPACE MOGADOR
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)
 Angle bd moulay(مقرها اإل تماعي
 youssef et rue regraga ancien
الصويرة) (cinéma( RIF( ( -( 44000

املغرب نتيجة لعدم تحقيق ا5باح.
و عين:

   MOHAMED السيد)ة))
BENKIRAN)و عنوانه)ا))زنقة كولف)
 22222 ( الدياب) عين  بنكيران  فيال 
)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدا5 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 Angle وفي) (2219 د نبر) (17 بتا5يخ)
 bd moulay youssef et rue
 regraga( ancien( cinéma( RIF( ( -

44222))الصويرة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتا5يخ)26)ما25)

2222)تحت 5قم)72/2222.
793I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 BOULANGERIE PATISSERIE
RIAD AL AFAQ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 BOULANGERIE PATISSERIE
RIAD(AL(AFAQ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
االفاق الشطر الثاني 5قم 1135 

السعادة مراكش - 42222  مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
123419

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BOULANGERIE PATISSERIE

.RIAD(AL(AFAQ
مخبزة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وحلويات.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 1135 5قم) الثاني  الشطر  االفاق 
مراكش) ( (42222 (- السعادة مراكش)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 419.182 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد عبدالعزيز ساعد):))22.959 

حصة بقيمة)12)د5هم للحصة).
احبيبي) عبدالرحيم  السيد 
د5هم) (12 بقيمة) حصة  (22.959 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبدالعزيز ساعد عنوانه)ا))
 42222 ( 271)سعادة) دا5السالم 5قم)

مراكش املغرب.
احبيبي) عبدالرحيم  السيد 
عنوانه)ا))دوا5 احناو تمزوزت سيدي)
مراكش) (42222 غيات) عبدهللا 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالعزيز ساعد عنوانه)ا))
 42222 ( 271)سعادة) دا5السالم 5قم)

مراكش املغرب
احبيبي) عبدالرحيم  السيد 
عنوانه)ا))دوا5 احناو تمزوزت سيدي)
عبدهللا غيات)42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112925.

794I

مكت0 معيشة للحسابات و األستشا5ات الجبائية

BENGUER TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت0 معيشة للحسابات و 
األستشا5ات الجبائية

حي السالم بلوك E  5قم 22 -- سيدي 
سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

املغرب
BENGUER TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

ياسمين بلوك 2 5قم 439 - 14122 
سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
28393

في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENGUER TRAVAUX
أعمال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
ياسمين بلوك 2 5قم)439)-)14122 

سيدي قاسم املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: السيد نو5الدين بنسا�سي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد سالم الكرني)):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بنسا�سي) نو5الدين  السيد 
الواد)) الطيسان  دوا5  عنوانه)ا))

14222)سيدي سليمان املغرب.

عنوانه)ا)) الكرني  سالم  السيد 
 14222 ( بلعامري) دا5  ازكا5ة  دوا5 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنسا�سي) نو5الدين  السيد 
الواد)) الطيسان  دوا5  عنوانه)ا))

14222)سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

ما25)2222)تحت 5قم)-.
795I

مكت0 معيشة للحسابات و األستشا5ات الجبائية

KID›S PHARMA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت0 معيشة للحسابات و 
األستشا5ات الجبائية

حي السالم بلوك E  5قم 22 -- سيدي 
سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

املغرب
KID›S PHARMA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي كراج 5قم 

21 تجزئة كوسيناب 5قم 183 - 
14222 سيدي سليمان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

2885
في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KID’S (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PHARMA
شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع مواد شبه طبية.
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كراج) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- (183 21)تجزئة كوسيناب 5قم) 5قم)

14222)سيدي سليمان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
الشركة يوسف الشباب)):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف الشباب))عنوانه)ا))
 14222 ( كوسيناب) تجزئة  (183

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف الشباب))عنوانه)ا))
 14222 ( كوسيناب) تجزئة  (183

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتا5يخ)12 

ما25)2222)تحت 5قم)43/2222.
796I

SOCOJUFI SARL

EURO-NET BAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 12

 LOUBILA(BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA(MAROC

EURO-NET(BAT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 

الشرا5دة د5ب لوبيال بو5كون - 
22242 الدا5البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458825
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
EURO-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NET BAT
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

 ميع اشغال البناء.
 12 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- زنقة الشرا5دة د5ب لوبيال بو5كون)

22242)الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
الدين) محمد  مال  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدين) محمد  مال  السيد 
دوا5 اوالد احمد دوا5 عبد) عنوانه)ا))
 27223 النواصر) بوعزة  دا5  هللا 

الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدين) محمد  مال  السيد 
دوا5 اوالد احمد دوا5 عبد) عنوانه)ا))
 27223 النواصر) بوعزة  دا5  هللا 

الدا5البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732869.
797I

FIDUCIAIRE MOGADOR

BEACH AND FREINDS
إعالن متعدد القرا5ات

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

BEACH AND FREINDS  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: املحل 5قم 

27 تجزئة العزيزية  ماعة أوناغة  - 

44222 الصويرة املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.1773

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 ما25) (12 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)

على) ينص  الذي  (:21 5قم) قرا5 

مايلي:)بيع الحصص

على) ينص  الذي  (:22 5قم) قرا5 

مايلي:)تسمية مسير  ديد

على) ينص  الذي  (:23 5قم) قرا5 

مايلي:)تغيير املقر اال تماعي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:21 5قم) بند 

موزعة) الحصص  أصبحت  ( مايلي:)

 CART ANTOINE كالتالي)):)))

 GASTON(MAURICE(:(25(parts

 BENIELLI(AURELEIN(:(25(parts

 LADEUIL CYRIL MICHEL

 LAURENT(:(25(parts

HOYEZ(GERY(LIONEL(:(25(parts

على) ينص  الذي  (:22 5قم) بند 

 HOYEZ GERY تعيين السيد) مايلي:)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  (LIONEL

محدودة

على) ينص  الذي  (:23 5قم) بند 

تغيير املقر اال تماعي للشركة) مايلي:)

شقة) (46 5قم) (: من العنوان السابق)

الصويرة)) املسيرة  شا5ع  (22 5قم)

 27 5قم) محل  ( (: التالي) العنوال  الى 

تجزئة العزيزية  ماعة أوناغة اقليم)

الصويرة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)77/2222.

798I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

EMETRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

EMETRA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5  زنقة 

واد زيز 5 زنقة واد زيز 92222 طنجة  

املغرب.

وفاة شريك
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.2929

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ5خ في)25)يوليوز)2217)تم اإلعالم)

عين) احمد  موالي  الشريك  بوفاة 

الحوت و توزيع حصصه على الو5ثة)

 28 في) املؤ5خ  اإل5اثة  لرسم  (
ً
تبعا

أكتوبر)2216)بالشكل األتي):

السيد)ة))5حيمو الحداد)))،))992 

حصة).

عين) عصام  موالي  السيد)ة))

الحوت))،))1.382)حصة).

السيد)ة))موالي عبد السالم عين)

الحوت))،))1.382)حصة).

عين) هشام  موالي  السيد)ة))

الحوت))،))1.382)حصة).

عين) محمد  سيدي  السيد)ة))

الحوت))،))1.382)حصة).

السيد)ة))اللة أمينة عين الحوت))

،))691)حصة).

السيد)ة))اللة مريم))عين الحوت))

،))691)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232826.

799I
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MCH CONSULTING

SARL
عقد تسيير حر ألصل تجا5ي))األشخاص)

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجا5ي

 SARL
بمقت�سى))عقد عرفي مؤ5خ قي)14 
 RESIDENCE أعطى) (2216 أكتوبر)
املسجل) (TOURISTIQUE( LARBI
باملحكمة) (18823 التجا5ي) بالسجل 
التسيير) حق  بمراكش  التجا5ية 
الكائن) التجا5ي  لألصل  الحر 
 N°9 RUE MAURITANIA ب)
 GUELIZ( MARRAKECH( -( 20000
 IL لفائدة) (MARRAKECH MAROC
سنة) (5 ملدة) (Y UN RESTAURANT
و تنتهي) (2216 د نبر) (21 تبتدئ من)
في)32)نونبر)2221)مقابل مبلغ شهري)

قيمته)39.222)د5هم.
822I

HTA CONSEIL

LE RELAIS DES SENS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملتقى شا5ع محمد الخامس وشا5ع 
ألبير األول الطابق السابع مكت0 5قم 
 CASABLANCA ،22262 ،- 729

MAROC
LE RELAIS DES SENS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 59 ، 
شا5ع بشير لعلج حي فال فلو5ي - 

22122 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

462139
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RELAIS DES SENS
تشغيل) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

وإدا5ة املقاهي واملطاعم.
 59 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)
(- شا5ع بشير لعلج حي فال فلو5ي) (،

22122)الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

10.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: السيد 5ضوان اعلو همي)
حصة بقيمة)100,00)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
همي) اعلو  5ضوان  السيد 
زنقة ابن حزم الطابق) (22 عنوانه)ا))
املعا5يف) شنتيما5  تجزئة  السفلي 

22332)الدا5 البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
همي) اعلو  5ضوان  السيد 
زنقة ابن حزم الطابق) (22 عنوانه)ا))
املعا5يف) شنتيما5  تجزئة  السفلي 

22332)الدا5 البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)734158.
821I

ORIEN.COMPTA

NASRI AMINE CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

ORIEN.COMPTA
52 شا5ع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 62322، بركان 
املغرب

NASRI AMINE CAR  شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 12 
زنقة اكليم حي واد الده0 - 63252 

احفير املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.6227

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم تعيين) (2222 ما25) (23 املؤ5خ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة))امليلود)

ناصري كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت 5قم)132.
822I

فيكوج دو سو2 ش م م للشريك الوحيد

ابشرى نيكو2
 ش م م

 للشريك الوحيد

 ABACHRA NEGOCE - 
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

فيكوج دو سو2 ش م م للشريك 
الوحيد

45، شا5ع العقبة، ، 44222، 
الصويرة املغرب

ابشرى نيكو2 ش م م للشريك 
 ABACHRA NEGOCE - الوحيد
SARL AU  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
السفلي، 5قم 965 تجزئة البحيرة، 
الشطر الثاني و  الثالت  - 44222 

الصويرة املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.5215

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (12 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
لحسن أبشرى) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (2.522
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2.522
فبراير) (12 بتا5يخ) أبشرى  ياسين 

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالصويرة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)78.

823I

IMMOBATIM

IMMOBATIM
إعالن متعدد القرا5ات

IMMOBATIM

شا5ع عائشة املسافر 5قم 27، حي 

الوهابي، بني مكادة ، 92222، طنجة 

املغرب

IMMOBATIM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: شا5ع 

عائشة املسافر 5قم 27، حي الوهابي 

بني مكادة - - 92222 طنجة.

»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.33583

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2222 فبراير) (18 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)

قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت)422)حصة ا تماعية من فئة)

122)د5هم للحصة الواحدة من أصل)

422)حصة ا تماعية املكتتبة سلفا)

لفائدة السيدة مريم لعبود في شركة)

لصالح) (» (IMMOBATIM SARL  «

مغربي) احميدي،) سعيد  السيد 

الجنسية،)الساكن بطنجة.

قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الهادي) عبد  السيد  استقالة  قبول 

عما5ي من منصبه كمسير غير شريك)

.» IMMOBATIM SARL(«(لشركة

على) ينص  الذي  (:3 5قم) قرا5 

في) الشركة  إدا5ة  ثقة  تجديد  مايلي:)

السيد سعيد احميدي بصفته املسير)

محدودة.) غير  ملدة  وذلك  الوحيد،)

معامالتها) في  ميع  الشركة  تلزم 

بتوقيع املسير الوحيد السيد سعيد)

احميدي.
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على) ينص  الذي  (:4 5قم) قرا5 
مايلي:)تحيين وإعادة صياغة القانون)
مجموع) ليشمل  للشركة  األسا�سي 

التغييرات الجديدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)

إعادة صياغة النظام األسا�سي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231236.
824I

ste united consulting

 SOCIETE RELAIS DE
MISSOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ste united consulting
 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES
FAR(FES، 30000، FES(MAROC

  SOCIETE RELAIS DE MISSOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 

48 شا5ع خريبكة الحي الصناعي 
الدكا5ات فا2 - 32222 فا2 

املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.29843

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2219 د نبر) (23 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
سعيد بوعياد) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (4.282
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (12.222
د نبر) (23 بتا5يخ) بوعياد  مهدي 

.2219
محمد بوعياد) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (3.962
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (12.222
مهدي بوعياد بتا5يخ)24)ما25)2222.
)ة))صديق بوعياد) تفويت السيد)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (3.962
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (12.222
مهدي بوعياد بتا5يخ)24)ما25)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (22 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)312/222.
825I

CABINET BEN MOKHTAR

MORE DESIGN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC
MORE DESIGN شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي 29 زنقة 9 
شا5ع موالي 5شيد قبيلة أحريك  - 

93152  ما5تيل املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.18287

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
2217)تمت) 24)من يوليوز) املؤ5خ في)
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
تا ر مستو5د السيا5ات الجديدة)

و املستعملة و كل اآلالت املتحركة..
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
من) (12 بتا5يخ) ( بتطوان) االبتدائية 

يوليوز)2217)تحت 5قم)1993.
826I

CABINET BEN MOKHTAR

 Société ABERCHAN DE
 TRANSPORT NATIONAL ET

INTERNATIONAL
par(abréviation(SATRANI 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

 Société ABERCHAN DE
 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL par

abréviation(SATRANI شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي 88, شا5ع 
يوسف ابن تاشفين الطابق الثاني 

5قم 3 - 92222 طنجة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.4671

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2218 28)من د نبر) املؤ5خ في)
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
الدولي) و  الوطني  النقل  وكيل 

للبضائع
للبضائع) الدولي  و  الوطني  النقل 

لفائدة الغير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
التجا5ية بطنجة))بتا5يخ)17)من يناير)

2219)تحت 5قم)222564.
827I

CABINET BEN MOKHTAR

TRANS MED ATLANTIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

TRANS MED ATLANTIC  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي 28, زنقة 

بلجيكا  - 92222 طنجة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.14537

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2218 28)من د نبر) املؤ5خ في)
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

الدولي) و  الوطني  النقل  وكيل 

للبضائع

النقل الوطني و الدولي للبضائع) (

لفائدة الغير..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

التجا5ية بطنجة))بتا5يخ)17)من يناير)

2219)تحت 5قم)222563.

828I

CABINET BEN MOKHTAR

 MOROCCO INDUSTRIAL

PURCHASES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،

90020، TANGER(MAROC

 MOROCCO INDUSTRIAL

PURCHASES شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الحرة للتصدير لطنجة القطعة 43 

ب املكت0 35/9 - 92222 طنجة 

املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.82233

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في)19)نونبر)2219)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

لطنجة) للتصدير  الحرة  »املنطقة 

القطعة)43)ب املكت0)9/35)-)92222 

األعمال) »مركز  إلى) املغرب«) طنجة 
أ الطابق األول) (43 نو5دامي القطعة)

الحرة) املنطقة  (114 5قم) املكت0 

طنجة)) (92222 (- لطنجة) للتصدير 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) (27 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)228276.

829I
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CABINET BEN MOKHTAR

VITA COUTURE COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

 VITA COUTURE COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الحرة للتصدير لطنجة التجزئة 127 
القطعة 3 الطابق 1 - 92222 طنجة 

املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.82231

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2219 نونبر) (14 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
 92.222« أي من) د5هم«) (912.222«
عن) د5هم«) (1.222.222« إلى) د5هم«)
إدماج احتياطي أو أ5باح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدا5 في 5أ2 املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نبر) (24 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)228323.
812I

CABINET BEN MOKHTAR

 GLOBAL SOLUTIONS AND
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

 GLOBAL SOLUTIONS AND
MANAGEMENT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الحرة للتصدير لطنجة بوليغون 

إيمو فينانس القطعة 26ب البناية 

د1 الطابق 2 املكت0 4 - 92222 
طنجة املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.51257
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)19)نونبر)2219)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
لطنجة) للتصدير  الحرة  »املنطقة 
القطعة) فينانس  إيمو  بوليغون 
املكت0) (2 الطابق) د1) البناية  26ب 
إلى) املغرب«) طنجة  (92222 (- (4
 43 »مركز األعمال نو5دامي القطعة)
املنطقة) (122 أ الطابق األول املكت0)
 92222 (- لطنجة) للتصدير  الحرة 

طنجة))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نبر) (25 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)228344.
811I

CABINET BEN MOKHTAR

صيدلية بنعجاالت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

صيدلية بنعجاالت شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطريق 

الرئيسية بنعجاالت صيدلية 
بنعجاالت  ماعة  زناية - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123979
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

صيدلية بنعجاالت.
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

الطريق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
صيدلية) بنعجاالت  الرئيسية 
 92222 (- بنعجاالت  ماعة  زناية)

طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: االمراني) يونس  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) االمراني  يونس  السيد 
 58 مرك0 ابن بطوطة إقامة ج 5قم)
طنجة) (92222 5) زناية) الطابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) االمراني  يونس  السيد 
 58 مرك0 ابن بطوطة إقامة ج 5قم)
طنجة) (92222 5) زناية) الطابق)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232413.
812I

CABINET BEN MOKHTAR

هيسبانياكول
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

هيسبانياكول شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 183 مركز 
إنرياشا5ع ولي العهد الطابق األ5�سي 

املكت0 5قم 13 - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
122441

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

هيسبانياكول.
:) ميع) بإيجاز) الشركة  غرض 
عالقات) بإدا5ة  املتعلقة  األنشطة 

العمالء)و خصوصا مركز اتصال.
عنوان املقر اال تماعي):)183)مركز)
إنرياشا5ع ولي العهد الطابق األ5�سي)
طنجة) (92222 (- (13 5قم) املكت0 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد فيكتو5 فيرنانديز مونيديرو)
:))17)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة
((: كامبو2) أبضاال  5وبيرتو  السيد 
16)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 67 ( (: السيد يونس كوهن أمراني)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فيكتو5 فيرنانديز مونيديرو)
5قم) دال5وزا  ما5تينيز  كايي  عنوانه)ا))

52 29662)ماالغا إسبانيا.
كامبو2) أبضاال  5وبيرتو  السيد 
عنوانه)ا))كامينو ديل با5و)12)باخو د)

29224)ماالغا إسبانيا.
أمراني) كوهن  يونس  السيد 
عنوانه)ا))أف ناسيونس إونيدا2)36 

29662)ما5بيا إسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:



2339 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

أمراني) كوهن  يونس  السيد 

عنوانه)ا))أف ناسيونس إونيدا2)36 

29662)ما5بيا إسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نبر) (17 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)228727.

813I

ARYAS CONSULTING

JANNAT RAS EL AIN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

ARYAS CONSULTING

 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble Résidence Mohamed

 Lotissement 51/Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

JANNAT RAS EL AIN شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي د5ب 

سيدي مسعود مدينة القصبة 

5قم 34 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.26777

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ5خ في)26)ما25)2228)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

»د5ب سيدي مسعود مدينة القصبة)

مراكش) (42222 (- مراكش) (34 5قم)

 25 5قم) 5ياض  »د5ب  إلى) املغرب«)

مراكش)) (42222 (- مراكش) القصبة 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (28 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

2228)تحت 5قم)36333.

814I

ARYAS CONSULTING

JANNAT RAS  EL AIN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
JANNAT(RAS  EL(AIN شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي د5ب 
سيدي مسعود مدينة القصبة 5قم 
34 مراكش - 4222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.26777
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2228 ما25) (26 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
 ISABELLE )ة)) السيد) تفويت 
 JEANNE TOURNIER LENTE  122
 122 أصل) من  ا تماعية  حصة 
 SPA CLUB الشركة) ( حصة لفائدة)

بتا5يخ)26)ما25)2228.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ماي) (28 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

2228)تحت 5قم)36333.
815I

ARYAS CONSULTING

SPA CLUB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
SPA CLUB  شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي د5ب 5ياض 
5قم 25 القصبة مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
وفاة شريك

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.24423

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2217 د نبر) (13 في) املؤ5خ 
  Pineau الشريك) بوفاة  اإلعالم 
DOMINIQUE)و توزيع حصصه على)
)لرسم اإل5اثة املؤ5خ في)18 

ً
الو5ثة تبعا

ماي)2216)بالشكل األتي):
)أيت تاسكو5ت)) السيد)ة))عائشة)

،))122)حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نبر) (27 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2217)تحت 5قم)92417.
816I

ARYAS CONSULTING

SPA CLUB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
SPA CLUB  شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي د5ب 5ياض 
5قم 25 القصبة مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.24423

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2217)تم تعيين) 13)د نبر) املؤ5خ في)
أيت) السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

تاسكو5ت عائشة كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نبر) (27 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2217)تحت 5قم)92417.
817I

ARYAS CONSULTING

SPA CLUB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
SPA CLUB شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي د5ب 5ياض 
5قم 25 القصبة مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.24423

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)13)د نبر)2217)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»د5ب 5ياض 5قم)25)القصبة مراكش)
»دوا5) إلى) مراكش املغرب«) (42222 (-
اوالد غنام))الطلوح 5ا2 العين سيدي)
42222)مراكش)) (- بوعثمان بن  رير)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نبر) (27 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2217)تحت 5قم)92417.
818I

AGIL CONSEIL

نوفيرتيتي الب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE(II ,1ER(ETAGE

,APPT(N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
نوفيرتيتي الب شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 5قم 
3 5قم 195 الطابق الثاني تجزئة 
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املسا5 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

122723

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2219 نونبر) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

نوفيرتيتي الب.

إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق املنتجات التجميلية.

شقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
5قم)3)5قم)195)الطابق الثاني تجزئة)

مراكش) (42222 (- مراكش) املسا5 

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: كرحي) غيثة  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) كرحي  غيثة  السيدة 

حا5ة الصو5ة د5ب الحاج عمر 5قم)

19)مراكش)42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) كرحي  غيثة  السيدة 

حا5ة الصو5ة د5ب الحاج عمر 5قم)

19)مراكش)42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) (29 بتا5يخ) ( بمراكش) التجا5ية 

2219)تحت 5قم)129888.

819I

HIGH EDGE CONSULTING

IKER.MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HIGH EDGE CONSULTING
 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
IKER.MA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 21 شا5ع 

املقاومة طابق 4 5قم 21 ب  - 
93222 تطوان  املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.21221
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يناير) (24 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
البقالي) ( نزا5) )ة)) السيد) تفويت 
252)حصة ا تماعية من أصل)252 
حصة لفائدة))السيد))ة))خلود))اوالد)

الرا�سي بتا5يخ)24)يناير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (24 بتا5يخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت 5قم)347.
822I

HIGH EDGE CONSULTING

IKER.MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
IKER.MA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 21 شا5ع 

املقاومة طابق 4 5قم 21 ب - 93222 
تطوان املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.21221

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 يناير) (24 املؤ5خ في)
اوالد) مسير  ديد للشركة السيد)ة))

الرا�سي خلود))كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (24 بتا5يخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت 5قم)347.
821I

THE RGHIT POINT

BANJOOLI EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THE RGHIT POINT
  39OMAR(SLAOUI 4 ETAGE

 N°08 ، 20500، CASABLANCA
MAROC

BANJOOLI EVENTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 محج 
مر2 السلطان الطابق 1 الشقة 23 

- 22522 الدا5البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459225
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BANJOOLI EVENTS
تنظيم) (• (: غرض الشركة بإيجاز)
والعروض) واملعا5ض  املهر انات 
واملؤتمرات) املوسيقية  والحفالت 
والندوات وإطالق املنتجات)،)و5حالت)
التحفيز)،)وبناء)الفريق)،)والتد5ي0)،)
واألحداث) (، واالتفاقيات) (، والتد5ي0)
ا تماعي) عمل  أي  (، الشركات)
األحداث) وكذلك  ميع  (، للشركات)

واال تماعية) والثقافية  الفنية 

والرياضية.

وبيع) واستئجا5  تصميم  (•

وأي دعم أو) (scuppers (، سرادقات)

املعدات املتعلقة بنشاط الشركة.
والديكو5) وتخطيط  تخطيط  (•

وتصنيع املد5 ات.

وتشغيل) وبيع  واستئجا5  شراء) (•

واألثاث) اإلعالم  وسائل   ميع 

الحضري.

االتصال واإلعالن واستراتيجية) (•

(، املشو5ة) وتقديم  (، التسويق)

العامة) العالقات  و ميع  واألحداث 

والصحافة.

اإلعالمية) الحمالت  تنظيم  (•

املواقع) وإنتاج  اإلعالنية  والحمالت 

اإلعالنية.

•)اإلدا5ة الفنية والتنظيمية.

املواقع) وتسويق  تصميم  (•

وصفحات التواصل اال تماعي.

عالمات) (، عرض مؤقت ودائم) (•

واإلشا5ات الحضرية.

واستئجا5  ميع) وبيع  تصنيع  (•

وسائط العرض املحمول.

•)إنتاج األفالم املؤسسية.

•)اإلنتاج السينمائي.

•)تصميم وتحرير وطباعة وتسويق)

بنشاط) املتعلقة  الوسائط   ميع 

الشركة.

العامة) املساحات  تأ ير  (•

والخاصة واأل5ا�سي..

26)محج) (: عنوان املقر اال تماعي)

 23 1)الشقة) مر2 السلطان الطابق)

-)22522)الدا5البيضاء))املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

 82 ( (: السيدة سوما5 نديا تيو5و)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد �سي عمر ديغو):))22)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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تيو5و) نديا  سوما5  السيدة 
عنوانه)ا))دكا5)52222)دكا5 السنغال.
عنوانه)ا)) ديغو  عمر  �سي  السيد 

دكا5)52222)دكا5 السنغال.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
تيو5و) نديا  سوما5  السيدة 
عنوانه)ا))دكا5)52222)دكا5 السنغال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)7378.

822I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

SERENDIPITY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
SERENDIPITY  شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مرك0 

موالي إسماعيل عما5ة 6 شقة 5قم 
9 م ج  - 52222 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

49561
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SERENDIPITY
و) إنتاج  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسويق الدوا ن.

مرك0) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
موالي إسماعيل عما5ة)6)شقة 5قم)9 

م ج))-)52222)مكنا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد نجي0 كيدا):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كيدا  نجي0  السيد 
اقامة الصفوة شقة)17)زنقة تلمسان)

م ج))52222)مكنا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ابطيطا  زوهير  السيد 
ع) م  ب  باء) (7 االمل) عما5ة  (9 5قم)

52212)مكنا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1131.
823I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

STE FAZAZI AUTO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AIT(RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME(ETAGE  AV

 YOUSSEF(IBN(TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
STE FAZAZI AUTO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 61 
بلوك 24 تجزئة بئرنز5ان بنصفا5 

صفرو - 31222 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

2815
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAZAZI AUTO SARL
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املستعملة.غسل) السيا5ات 

السيا5ات.تصدير واستيراد.
 61 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)
بنصفا5) بئرنز5ان  تجزئة  (24 بلوك)

صفرو)-)31222)صفرو املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( الفزازي) عمرو  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
((: ( الفزازي) ( ( السيد عبد الوهاب)
522)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ( السيد عمرو الفزازي)
لوطا) امتيوة  اخاللفة  تاو5طة  دوا5 

تاونات)34222)تاونات املغرب.
الفزازي)) ( ( الوهاب) عبد  السيد 
تجزئة) (24 بلوك) (61 5قم) عنوانه)ا))
 31222 صفرو) بنصفا5  بئرنز5ان 

صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الفزازي)) ( ( الوهاب) عبد  السيد 
تجزئة) (24 بلوك) (61 5قم) عنوانه)ا))
31222)صفرو) بئرنز5ان بنصفا5 ص)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( االبتدائية بصفرو)

2222)تحت 5قم)2222/66.
824I

HIGH EDGE CONSULTING

ALLOFINEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
ALLOFINEK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الغرا2 البيت العميق 5قم 22 شقة 
5قم 19  - 39152 مرتيل  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

26645
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALLOFINEK
 SERVICES(:(غرض الشركة بإيجاز

.DE LIVRAISON À DOMICILE
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
22)شقة) الغرا2 البيت العميق 5قم)

5قم)19))-)39152)مرتيل))املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( ( ( السيدة 5باب النصلوبي)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
((: ( النصلوبي) الدين  عالء) السيد 
522)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة 5باب النصلوبي))عنوانه)ا))
املجمع السكني الفتح بلوك ه الطابق)

5)5قم)26  92222)العرائش املغرب.
النصلوبي)) الدين  عالء) السيد 
 152 5قم) الجديد  الحي  عنوانه)ا))

14324)سوق ا5بعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة 5باب النصلوبي))عنوانه)ا))
املجمع السكني الفتح بلوك ه الطابق)
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5)5قم)26  92222)العرائش املغرب
النصلوبي)) الدين  عالء) السيد 
 152 5قم) الجديد  الحي  عنوانه)ا))

14324)سوق ا5بعاء)الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (23 بتا5يخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت 5قم)415.
825I

STE FIDUCONFIANCE

FORCEKACH TRADIV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
FORCEKACH TRADIV  شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 128 
حي سيدي بوتي0 شا5ع موالي 
يوسف  - 33252 ميسو5  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
1657

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FORCEKACH TRADIV
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال املختلفة أوالبناء)-مفاوض.
عنوان املقر اال تماعي):)5قم)128 
حي سيدي بوتي0 شا5ع موالي يوسف))

-)33252)ميسو5))املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 82.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد))أيوب قشمير):))822)حصة)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) قشمير  أيوب  ( السيد)
 11 3))شفة) إقامة بيتي))سكن عما5ة)
 2222 ( )سيدي مومن) الطابق الثاني)

الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) قشمير  أيوب  ( السيد)
 11 3))شفة) إقامة بيتي))سكن عما5ة)
 2222 ( الطابق الثاني سيدي مومن)

الدا5البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (13 بتا5يخ) ( االبتدائية ببوملان)

2222)تحت 5قم)211.

826I

jilovta(sarl

XEPERIA CUISINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta(sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

XEPERIA CUISINE  شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 12 طريق 
بركان اقامة الناجي الطابق االول 
االقامة 2 - 62222 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

34889
 15 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. XEPERIA CUISINE
تركي0 و) (: غرض الشركة بإيجاز)

تجهيز))املطابخ)
االشغال العامة او املختلفة).

عنوان املقر اال تماعي):)12)طريق)
االول) الطابق  الناجي  اقامة  بركان 

االقامة)2)-)62222)و دة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد شكري بوعقديم)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد شكري بوعقديم عنوانه)ا))
دهر ملحلة حي الودادية طريق)12)5قم)

7  62222)و دة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شكري بوعقديم عنوانه)ا))
دهر ملحلة حي الودادية طريق)12)5قم)

7  62222)و دة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)892.
827I

STE TIB COMPT SARL AU

SORICONS
إعالن متعدد القرا5ات

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شا5ع املرابطين وزنقة 

البخا5ي إقامة بغدادي مكت0 5قم 
25 ، 62222، و دة املغرب
SORICONS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: شا5ع 

طا5ق بن زياد عما5ة السالم الطابق 
االول - 32222 الحسيمة املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.161

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (18 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
العسروتي) سفيان  السيد  تعيين 

كمسير اخر  ديد)
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:))
تشمل كل الوثائق االدا5ية واملصرفية)
للسيد) املنفصلة  التواقيع  للشركة 
السيد) أو  سفيان  العسروتي 

العسروتي حسن.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:16 5قم) بند 

مايلي:)اضافة مسير اخر  ديد)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)38.
828I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

MELLENIUM SPA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شا5ع فا2 الطابق األول 5قم 1 ، 

92222، طنجة املغرب
MELLENIUM SPA   شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : زاوية 

شا5عي أبي علي املراك�سي وعبد هللا 
الهبطي 5قم 8 - 92222 طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.46729

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5 حل) (2218 نونبر) (22 املؤ5خ في)
ذات) شركة  ( ( (MELLENIUM SPA
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 
 52.222 5أسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
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زاوية شا5عي أبي علي املراك�سي وعبد)
طنجة) (92222 (- (8 هللا الهبطي 5قم)
النهائي) ايقاف  ( ل) نتيجة  املغرب 

لنشاط الشركة.
و عين:

و) ( بطيش) ( مو�سى) السيد)ة))
ابن) يوسف  شا5ع  (،29 عنوانه)ا))
االبيض) البحر  عما5ة  تاشفين،)
طنجة) (92222  35 5قم) املتوسط 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زاوية) وفي  (2218 نونبر) (25 بتا5يخ)
املراك�سي وعبد هللا) أبي علي  شا5عي 
طنجة) (92222 (- (8 5قم) الهبطي 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232529.
829I

مكت0 موثق

» GLOBAL ASSETS «
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

مكت0 موثق
زاوية شا5ع اميل زوال وزنقة 5يتيل 
الطابق الخامس الشقة 15 الدا5 
البيضاء ، 22322، الدا5 البيضاء 

املغرب
» GLOBAL ASSETS «  شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
5يو، عين الذئاب، شا5ع سيدي 
عبدالرحمان - 22182 الدا5 

البيضاء املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.168825

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم) (2218 نونبر) (13 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
من) أي  د5هم«) (10.000.000,00«
إلى) د5هم«) (535.979.300,00«
عن) د5هم«) (545.979.300,00«
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

د نبر)2218)تحت 5قم)687236.

832I

FICOB((مكت0 املحاسبة

Y ELOMED
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOB  مكت0 املحاسبة
اقامة ايمان, شقة 4، شا5ع موالي 
اد5يس االول, املسيرة 1, تما5ة ، 

12222، تما5ة املغرب
Y ELOMED شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 15 شا5ع 
االبطال الشقة 12 اكدال الرباط 

الرباط 12222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

143585
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Y (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELOMED
-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
)و تربية الحيوانات) و تصدير و تجا5ة)

الحية
كل) ( استيراد و تصدير و تجا5ة) (-

املنتو ات)
و االليات الفالحية.

15)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
الرباط) اكدال  (12 الشقة) االبطال 

الرباط)12222)الرباط املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)
د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد ياسين العثماني)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ياسين العثماني عنوانه)ا))
حي الرياض سكتو5)11)بلوك أو زنقة)
 12222 الرباط) (12 5قم) العر ان 

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سعدية مششد عنوانه)ا))
التازي) بالد  تجزئة  ياقوت  اقامة  (2
 32252 الشقة)2)ملع0 الخيل فا2)

فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( بالرباط) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1489.

831I

STE FIDMEK

HL PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

HL PRO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 6 زنقة 
ضاية عوا الطابق الرابع 5قم 16 
اكدال الرباط - 12222 الرباط 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

143741
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRO
-مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النداء
-استيراد تصدير.

زنقة) (6 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 16 5قم) الرابع  الطابق  عوا  ضاية 
الرباط) (12222 (- الرباط) اكدال 

اململكة املغربية.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: كرير) ها ر  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيدة ها ر كرير عنوانه)ا))
سال) (686 5قم) سين  قطاع  الرحمة 

11272)سال اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيدة ها ر كرير عنوانه)ا))
سال) (686 5قم) سين  قطاع  الرحمة 

11272)سال اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( بالرباط) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)143741.
832I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

EMETRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

EMETRA  شركة ذات املسؤولية 
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املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5 زنقة واد 
زيز - 92222 طنجة  املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.2929

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2217)تم تعيين) 25)يوليوز) املؤ5خ في)

السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

الحداد 5حيمو كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)232826.

833I

مكت0 موثق

»GLOBAL ASSETS «
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

مكت0 موثق
زاوية شا5ع اميل زوال وزنقة 5يتيل 

الطابق الخامس الشقة 15 الدا5 

البيضاء ، 22322، الدا5 البيضاء 

املغرب

» GLOBAL ASSETS«  شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  إقامة 
5يو، عين الذئاب، شا5ع سيدي 

عبدالرحمان - 22182 الدا5البيضاء 

املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.168825

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

5فع) تم  (2218 ماي) (28 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال 

أي) د5هم«) (362.776.300,00«

إلى) د5هم«) (173.203.000,00« من)

عن) د5هم«) (535.979.300,00«
ديون) مع  مقاصة  إ راء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدا5 و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 
يوليوز)2218)تحت 5قم)22672642.
834I

طنسبو5 ك ل ن م

طرنسبور ك ل ن م
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

طنسبو5 ك ل ن م
5قم 29 بلوك 29 بالد املكزا5ي 
 FES ،32222 ، صهريج كناوة

MAROC
طرنسبو5 ك ل ن م شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 2 

بلوك 29 بالد املكزا5ي صهريج كناوة 
- 32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
62333

 22 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ما25)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طرنسبو5 ك ل ن م.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع ذات العالمات التجا5ية.
 2 5قم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
29)بالد املكزا5ي صهريج كناوة) بلوك)

-)32222)فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بلقاسم) منير  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد منير بلقاسم عنوانه)ا))5قم)
688)تجزئة الوفاء)4)الطابق)1)طريق)

صفرو)32222)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير بلقاسم عنوانه)ا))5قم)
688)تجزئة الوفاء)4)الطابق)1)طريق)

صفرو)32222)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)-.
835I

fiducinfo(sarlau

AZAS IRRIGATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau
 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard(Hassan(II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
AZAS IRRIGATION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

1286 اإلقامة مريم  نان الخير أول 
فرع بنجرير - 43152 بنجرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
2231

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AZAS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IRRIGATION

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لألعمال املختلفة أوالبناء

تا ر يقوم باالستيراد والتصدير
تا ر األلواح الشمسية.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
1286)اإلقامة مريم  نان الخير أول)
فرع بنجرير)-)43152)بنجرير املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 42.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

 422 ( (: السيد طاو�سي بوشعي0)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

بوشعي0) طاو�سي  السيد 
  626 5قم) (4 الوحدة) ح.م.) عنوانه)ا))

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوشعي0) طاو�سي  السيد 
  626 5قم) (4 الوحدة) ح.م.) عنوانه)ا))

42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بابن  رير) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)34.

836I

SYNERG

BRIDGERS.MA
إعالن متعدد القرا5ات

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
BRIDGERS.MA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: الدا5 
البيضاء – c1b ياسمين -2  12 

شا5ع عين حرودة – 5اسين 
 RUE DE BRUXELLE 26  22252

 RESIDENCE  AL(WAFAA 1 2200
CASABLANCA املغرب.
»إعالن متعدد القرا5ات«
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5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.179113

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2219 نونبر) (12 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الحبية) التصفية  و  املبكر  الحل 

للشركة))
قرا5 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:
منير) السيد  (: ( كمصفي) تعيين 

بلطايفة)
على) ينص  الذي  (:3 5قم) قرا5 
باملقر) ( تحديد مقر التصفية) ( مايلي:)
ياسمين) (c1b ( في) ( اال تماعي للشركة)
5اسين) (– شا5ع عين حرودة) (12  2-

  22252
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)2:)الذي ينص على مايلي:)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

د نبر)2219)تحت 5قم)724862.
837I

STE FIDUCAT

HAIR MOMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

HAIR MOMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 247 
تجزئة الصفصاف حي اإلنا5ة  - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123513
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAIR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MOMO
الحالقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتجميل).
5قم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
247)تجزئة الصفصاف حي اإلنا5ة))-)

42222)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( السيدة الحمراني سليمة)

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد هبهاب محمد):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
سليمة)) الحمراني  السيدة 
5قم)  2 حرف  (3 املسيرة) عنوانه)ا))

126  42222)مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) محمد  هبهاب  السيد 
م عما5ة) (39 أبواب مراكش منطقة)
419)شقة)6 42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

سليمة)) الحمراني  السيدة 
5قم)  2 حرف  (3 املسيرة) عنوانه)ا))

126  42222)مراكش املغرب
عنوانه)ا)) محمد  هبهاب  السيد 
م عما5ة) (39 أبواب مراكش منطقة)
419)شقة)6 42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113223.
838I

 ETUDE(MAÎTRE(ZAKARIA(ELMAGHRAOUI(,

NOTAIRE

MELOMANEE PRIVEE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA
ELMAGHRAOUI , NOTAIRE

23 زنقة كا5نو ، الطابق الساد2 
مكت0 5قم 8 طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب
  MELOMANEE PRIVEE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي 4 زنقة 
احمد املقري تجزئة معمو5ة فيال 
السعادة 5قم 22  - 92222 طنجة 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
88647

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2222 فبراير) (14 املؤ5خ في)
 MELOMANEE«(تسمية الشركة من
 MANDARINE«(إلى(«(PRIVEE SARL

. « PRIVEE SARL
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)2128.
839I

 ETUDE(MAÎTRE(ZAKARIA(ELMAGHRAOUI(,

NOTAIRE

MANDARINE PRIVEE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA
ELMAGHRAOUI , NOTAIRE

23 زنقة كا5نو ، الطابق الساد2 
مكت0 5قم 8 طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب
   MANDARINE PRIVEE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 4 زنقة 
احمد املقري تجزئة معمو5ة فيال 
السعادة 5قم 22 - 92222 طنجة 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.88647

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 فبراير) (14 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 
كمسير) اسامة  ( السليماني) العلوي 

آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)2128.
842I

 ETUDE(MAÎTRE(ZAKARIA(ELMAGHRAOUI(,

NOTAIRE

MANDARINE PRIVEE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA
ELMAGHRAOUI , NOTAIRE

23 زنقة كا5نو ، الطابق الساد2 
مكت0 5قم 8 طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب
   MANDARINE PRIVEE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 4 زنقة 
احمد املقري تجزئة معمو5ة فيال 
السعادة 5قم 22 - 92222 طنجة 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.88647

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 فبراير) (14 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 
فالينتي سيسيل ميرسيديس))كمسير)

آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)2128.
841I

 ETUDE(MAÎTRE(ZAKARIA(ELMAGHRAOUI(,

NOTAIRE

MELOMANEE PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA
ELMAGHRAOUI , NOTAIRE

23 زنقة كا5نو ، الطابق الساد2 
مكت0 5قم 8 طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب
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 MELOMANEE PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 4 زنقة 
احمد املقري تجزئة معمو5ة فيال 
السعادة 5قم 22 4 زنقة احمد 

املقري تجزئة معمو5ة فيال السعادة 
5قم 22 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.88647
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يناير) (31 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))انس ابن عظيم)
 52 أصل) من  ا تماعية  حصة  (52
اسامة)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 
يناير) (31 بتا5يخ) ( العلوي السليماني)

.2222
ابن) ابتسام  )ة)) السيد) تفويت 
عظيم))52)حصة ا تماعية من أصل)
52)حصة لفائدة))السيد))ة))سيسيل)
يناير) (31 ميرسيديس فالينتي بتا5يخ)

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)2128.
842I

FIDUFORM SARL

ATLANTIC-PLUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE(ZIADA ،

13002، BENSLIMANE(MAROC
ATLANTIC-PLUS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 7 

عما5ة ابن خلدون زاوية زنقةالزيايدة 
و زنقة ابن خلدون - 13222 

بنسليمان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

6133
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATLANTIC-PLUS
غرض الشركة بإيجاز):)مطعم).

 7 5قم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
عما5ة ابن خلدون زاوية زنقةالزيايدة)
 13222 (- خلدون) ابن  زنقة  و 

بنسليمان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 713 ( (: الحسين) املعروفي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد املعروفي الحسين):)املعدات)

و االصالحات بقيمة)28.722)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املعروفي الحسين عنوانه)ا))
 13222 تيزغة) عين  العيون  دوا5 

بنسليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مخير عبد الرزاق عنوانه)ا))
 13222 26 زنقة طا5ق ابن زياد 5قم)

بنسليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

فبراير)2222)تحت 5قم)86.
843I

bemultico((بيمولتيكو

CAFE ZONE W
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

bemultico  بيمولتيكو
5قم 126 شقة 5قم 21 الزيتون 

املعركة -مكنا2 ، 52262، مكنا2 
مكنا2

CAFE ZONE W شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 271 
تجزئة أطلس مر ان مكنا2 - 

52222 مكنا2 املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.41821

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (26 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))الحسين شاهيد))
522)حصة ا تماعية من أصل)752 
حصة لفائدة))السيد))ة))عبد الرحيم))

بوطاهري بتا5يخ)26)فبراير)2222.
تفويت السيد))ة))الحسين شاهيد))
252)حصة ا تماعية من أصل)752 
حصة لفائدة))السيد))ة))عبد العزيز)

بوطاهري بتا5يخ)26)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما25) (11 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1292.
844I

bemultico((بيمولتيكو

CAFE ZONE W
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

bemultico  بيمولتيكو
5قم 126 شقة 5قم 21 الزيتون 

املعركة -مكنا2 ، 52262، مكنا2 
مكنا2

CAFE ZONE W  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 271 
تجزئة أطلس مر ان مكنا2 - 

52222 مكنا2 املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.41821

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 فبراير) (26 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

بوطاهري))عبد الرحيم))كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1292.

845I

AIR BIO CLIM

إير بيو كليم
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIR BIO CLIM
5قم  26  شا5ع ميرسلطان  الطابق 
1  شقة  3 ، 22492، الدا5 البيضاء 

املغرب
إير بيو كليم شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم  26  

شا5ع ميرسلطان  الطابق 1  شقة  3   
- 22492 الدا5 البيضاء. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459823
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)إير بيو) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

كليم.
تكييف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- األعمال) ومختلف  البا5د  الهواء)

هندسة املناخ)-)نظام التدفئة.
  26 ( 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)
شا5ع ميرسلطان))الطابق)1))شقة))3   

-)22492)الدا5 البيضاء.)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 32.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
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 322 ( (: خالد) ( مسرو5ي) السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

)خالد عنوانه)ا)) السيد مسرو5ي)
سيدي) (62 5قم) (59 زنقة) (4 امل)
البيضاء) الدا5  (22322 ( البرنو�سي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)خالد عنوانه)ا)) السيد مسرو5ي)
سيدي) (62 5قم) (59 زنقة) (4 امل)
البيضاء) الدا5  (22322 ( البرنو�سي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733887.

846I

azzouziabdelali

 SOCIETE AGREMENT HIBA
SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC

 SOCIETE AGREMENT HIBA
SERVICES شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي فان با5ك 
21 ملع0 الخيل - 32222 فا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

 62135
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE AGREMENT HIBA

.SERVICES
وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أداء) (- االئتمان) على  للحصول 
أو) إيصاالت  أو  قروض  أو  ضمانات 

مدفوعات مقدما)-)التجا5ة.
عنوان املقر اال تماعي):)فان با5ك)
فا2) (32222 (- الخيل) ملع0  (21

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد كريم و5دي):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
5قم) السيد نبيل و5دي عنوانه)ا))
البيطا) (5 شقة) حجر  ابن  زنقة  (31

الدكا5ات))32222)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
5قم) السيد نبيل و5دي عنوانه)ا))
البيطا) (5 شقة) حجر  ابن  زنقة  (31

الدكا5ات))32222)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)795.
847I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة العيون الساقية)

الحمراء

TRIPLE N
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 72222، 
العيون املغرب

TRIPLE N شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة بوملان 
5قم 115 حي خط الرملة 2  - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

31335

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 ما25) (24

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRIPLE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.N

تجا5ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) االستيراد  البحرية  املنتو ات 

التصدير التجا5ة العامة.

زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(-( (2 115)حي خط الرملة) بوملان 5قم)

72222)العيون املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( لخليفي) نفعي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ( لخليفي) نفعي  السيد 

زنقة بوملان 5قم)115)حي خط الرملة)

2 72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( لخليفي) نفعي  السيد 

زنقة بوملان 5قم)115)حي خط الرملة)

2 72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

11)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)724/22.

848I

CARREFOUR DES MANAGERS

TEAMSYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK

 AL(KHAIR(SIDI(BERNOUSSI،

20600، Ville(MAROC

TEAMSYS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 45 زنقة  

1 الطابق 2 الشقة  3 طا5ق الخير 

البر نو�سي - 22822 الدا5 البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459225

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TEAMSYS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع))لحساب الغير

املعلومات) خدمات  تنفيذ 

واإللكترونيات واالتصاالت.

والتكوين) واالستشا5ة  املساعدة 

أو) الطبيعيين  األشخاص  لجميع 

املعنويين و ميع اإلدا5ات العمومية

تنفيذ األعمال وتقديم الخدمات)

في سياق املناولة

أو) محليا  املنتجات  تجا5ة  ميع 

للتصدير

وعموما  ميع العمليات التجا5ية)

و الصناعية،)املنقولة و غير املنقولة و)

املالية املتعلقة بصفة مباشرة أو غير)

مباشرة باملجاالت السالفة الذكر..
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زنقة)) (45 (: عنوان املقر اال تماعي)
طا5ق الخير) (3 ( الشقة) (2 الطابق) (1
البيضاء) الدا5  (22822 (- نو�سي) البر 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: زداعلي) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد عماد بنطال0):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة خديجة زداعلي عنوانه)ا))
حي السالم بلوك)31)5قم)22  14222 

سيدي سليمان املغرب.
عنوانه)ا)) بنطال0  عماد  السيد 
ط) (24 زياد شقة) إقامة  إيفني  زنقة 
الدا5 البيضاء) (22822 ( 24)ال يروند)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة زداعلي عنوانه)ا))
حي السالم بلوك)31)5قم)22  14222 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733252.
849I

MITAK CONSEIL

ميلود كوير
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

ميلود كوير  شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 22122 

الدا5البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

462123

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ميلود) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كوير).

غرض الشركة بإيجاز):)تا ر سلع)

 لدية.

زنقة) (12 (: عنوان املقر اال تماعي)

 22122 (- (5 شقة) (3 الحرية الطابق)

الدا5البيضاء)املغرب).

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد امليلودي مستاوي):))1.222 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

)السيد امليلودي مستاوي):)1222 

بقيمة)122)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

مستاوي) امليلودي  السيد 

الهراويين)) أوالد  دوا5  ( عنوانه)ا))

22422)الدا5 البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مستاوي) امليلودي  السيد 

الهراويين)) أوالد  دوا5  ( عنوانه)ا))

22422)الدا5 البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)734152.

852I

ائتمانية الجوهرة

ABDOZAG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الجوهرة
الرقم 5 زنقة مكنا2 حي الوفاق ، 
25222، خريبكة اململكة املغربية
ABDOZAG شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 2 
تجزئة البديع  - 25222 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

6283
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABDOZAG
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهندسة املدنية
االشغال املتعددة

قيا�سي محقق.
الرقم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
خريبكة) (25222 (- ( تجزئة البديع) (2

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
محمد) حمو  بابا  ايت  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
محمد) حمو  بابا  ايت  السيد 
شا5ع) السالم  حي  عنوانه)ا))

 13222   2 5قم) (2 ممر) الخوا5زمي 

املضيق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محمد) حمو  بابا  ايت  السيد 

شا5ع) السالم  حي  عنوانه)ا))

 13222  2 5قم) (2 ممر) الخوا5زمي 

املضيق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)224.

851I

MITAK CONSEIL

غاية كار

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

غاية كا5 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها اال تماعي املنطقة 

الصناعية 1 عما5ة 3B متجر 25 

الشباب  - 22122 الدا5البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.253775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ5خ في)24)ما25)2222)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)734248.

852I
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MITAK CONSEIL

غاية كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

غاية كا5 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية 1 عما5ة 3B متجر 25 
الشباب  - 22592 الدا5 البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.253775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 ما25) (24 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
زدنا)) ( هند) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (3.222
3.222)حصة لفائدة))السيد))ة))عبد)
ما25) (24 بتا5يخ) ( املجاهد) اللطيف 

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)734248.
853I

MITAK CONSEIL

غاية كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

غاية كا5  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية 1 عما5ة 3B متجر 25 
الشباب - 22472 الدا5البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.253775
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 ما25) (24 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 
املجاهد))عبد اللطيف))كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)734248.
854I

bemultico((بيمولتيكو

CAFE ZONE W
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

bemultico  بيمولتيكو
5قم 126 شقة 5قم 21 الزيتون 

املعركة -مكنا2 ، 52262، مكنا2 
مكنا2

CAFE ZONE W  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 271 
تجزئة أطلس مر ان مكنا2 - 

52222 مكنا2 املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.41821

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 فبراير) (26 املؤ5خ في)
السيد)ة)) للشركة  مسير  ديد 

بوطاهري عبد العزيز كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( التجا5ية بمكنا2)

2222)تحت 5قم)1292.
855I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

LIAISON TRAVEL INTERNE
إعالن متعدد القرا5ات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 »LIAISON TRAVEL INTERNE«
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 12، زنقة 
الحرية، الطابق الثالث، الشقة 

5، الدا5 البيضاء - -  الدا5 البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرا5ات«
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.449135
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2222 فبراير) (18 املؤ5خ في)

القرا5ات التالية:)
قرا5 5قم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 252 -)تفويت السيد محمد الشاوي)
السيد) لفائدة  ا تماعية  حصة 
السيد) تفويت  (- الفراج.) ابو  يونس 
محمد الشاوي)252)حصة ا تماعية)
الفراج.) ابو  حمزة  السيد  لفائدة 
الفراج) ابو  حمزة  السيد  تعيين  (-
كمسير للشركة بعد استقالة السيد)
-)اإلمضاء)على) عبد الغفو5 الشاوي.)
ابو) يونس  للسيد  البنكية  الوثائق 

الفراج.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 5قم)14-7-6:)الذي ينص على)
تعيين) (- الشركاء.) حصص  (- مايلي:)

مسير الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)734188.
856I

PERSONEL

YASSAT INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

PERSONEL
 RUE 15 HY(OUSRA ، 20000، 22

CASABLANCA MAROC
YASSAT INTERNATIONAL شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 36  شا5ع 

املسيرة الخضراء إقامة شقائق 

النعمان -  22222 الدا5البيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.181333
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)21)ما25)2214)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  اال تماعي  املقر 
الخضراء) املسيرة  شا5ع  ( (36« من)
 22222 ( (- النعمان) شقائق  إقامة 
 173« إلى) املغرب«) الدا5البيضاء)
(- بوعزة) دا5  املحيط  حدائق  تجزئة 

22222)الدا5البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

أكتوبر)2215)تحت 5قم)587449.

857I

FI.DEBAGH

BF BÂTIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FI.DEBAGH
شا5ع منصو5 الذهبي إقامة ميسيل 

طابق 1 مكت0 5قم 31 طنجة ، 
92222، طنجة املغرب

BF BÂTIMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
منصو5 ذهبي إقامة ميسيل طابق 

األول 5قم 31 طنجة - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
124859

 28 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BÂTIMENT
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أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء.

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
طابق) ميسيل  إقامة  ذهبي  منصو5 
األول 5قم)31)طنجة)-)92222)طنجة)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد فائز بوشكا5ن):))522)حصة)

بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
 122 ( (: أشراف بوشكا5ن) ( السيد)

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
السيد)))عبد هللا بوشكا5ن):))122 

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
 122 ( (: فراح بوشكا5ن) ( ( السيدة)

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
السيدة)))سعيدة بوشكا5ن):))122 

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
 122 ( (: السيدة خديجة الهاشمي)

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
السيد فائز بوشكا5ن):)522)بقيمة)

1.222)د5هم.
 122 (: أشراف بوشكا5ن) ( السيد)

بقيمة)1.222)د5هم.
 122 (: السيد)))عبد هللا بوشكا5ن)

بقيمة)1.222)د5هم.
 122 (: فراح بوشكا5ن) ( ( السيدة)

بقيمة)1.222)د5هم.
السيدة)))سعيدة بوشكا5ن):)122 

بقيمة)1.222)د5هم.
 122 (: الهاشمي) السيدة خديجة 

بقيمة)1.222)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوشكا5ن  فائز  السيد 
22)طنجة) منظر الجميل زنقة د 5قم)

92222)طنجة املغرب.
بوشكا5ن) أشراف  ( السيد)
منظر الجميل زنقة د 5قم) عنوانه)ا))

22)طنجة)92222)طنجة املغرب.
بوشكا5ن) هللا  عبد  ( ( السيد)
منظر الجميل زنقة د 5قم) عنوانه)ا))

22)طنجة)92222)طنجة املغرب.

السيدة)))فراح بوشكا5ن عنوانه)ا))
22)طنجة) منظر الجميل زنقة د 5قم)

92222)طنجة املغرب.
بوشكا5ن) سعيدة  ( ( السيدة)
منظر الجميل زنقة د 5قم) عنوانه)ا))

22)طنجة)92222)طنجة املغرب.
الهاشمي) خديجة  السيدة 
منظر الجميل زنقة د 5قم) عنوانه)ا))

22)طنجة)92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوشكا5ن  فائز  السيد 
22)طنجة) منظر الجميل زنقة د 5قم)

92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231281.
858I

SUD EST CONSEIL

SABIRKECH CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,
 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc
SABIRKECH CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املتجر 18 
املسيرة A 1  الرقم 686 - 42142 

مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123327
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SABIRKECH CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا5ات بدون سائق.
املتجر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
18)املسيرة)A 1))الرقم)686)-)42142 

مراكش))املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد صابر محمد):))122)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محمد  صابر  السيد 
الجنوبي) النخيل  كوثر  تجزئة  (7 (2

42142)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  صابر  السيد 
الجنوبي) النخيل  كوثر  تجزئة  (7 (2

42142)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (24 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)112838.
859I

FI.DEBAGH

AAB TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FI.DEBAGH

شا5ع منصو5 الذهبي إقامة ميسيل 
طابق 1 مكت0 5قم 31 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب
AAB TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

منصو5 الذهبي إقامة ميسيل طابق 
1 5قم 31 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124857
 28 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AAB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
منصو5 الذهبي إقامة ميسيل طابق)
طنجة) (92222 (- طنجة) (31 5قم) (1

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد فائز بوشكا5ن):))522)حصة)

بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
 122 ( (: السيد أشراف بوشكا5ن)

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
 122 ( (: السيد عبد هللا بوشكا5ن)

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
 122 ( (: فراح بوشكا5ن) ( السيدة)

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
السيدة))سعيدة بوشكا5ن):))122 

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
 122 ( (: السيدة خديجة الهاشمي)

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
السيد فائز بوشكا5ن):)522)بقيمة)

1.222)د5هم.
 122 (: بوشكا5ن) أشراف  السيد 

بقيمة)1.222)د5هم.
 122 (: السيد عبد هللا بوشكا5ن)

بقيمة)1.222)د5هم.
 122 (: بوشكا5ن) فراح  ( السيدة)

بقيمة)1.222)د5هم.
 122 (: )سعيدة بوشكا5ن) السيدة)

بقيمة)1.222)د5هم.
 122 (: الهاشمي) السيدة خديجة 

بقيمة)1.222)د5هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوشكا5ن  فائز  السيد 
22)طنجة) منظر الجميل زنقة د 5قم)

92222)طنجة املغرب.
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 السيد أشراف بوشكا5ن عنوانه)ا)
22)طنجة) منظر الجميل زنقة د 5قم)

92222)طنجة املغرب.
بوشكا5ن) هللا  عبد  السيد 
منظر الجميل زنقة د 5قم) عنوانه)ا))

22)طنجة)92222)طنجة املغرب.
السيدة))فراح بوشكا5ن عنوانه)ا))
22)طنجة) منظر الجميل زنقة د 5قم)

92222)طنجة املغرب.
بوشكا5ن) سعيدة  ( السيدة)
منظر الجميل زنقة د 5قم) عنوانه)ا))

22)طنجة)92222)طنجة املغرب.
الهاشمي) خديجة  السيدة 
منظر الجميل زنقة د 5قم) عنوانه)ا))

22)طنجة)92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوشكا5ن  فائز  السيد 
22)طنجة) منظر الجميل زنقة د 5قم)

92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231282.

862I

fiduciaire(didi

NOUR  ISTITMARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(didi
 BD IMAM EL GHAZALI 18

 IMMEUBLE(ELHAMOUTI 2eme
 ETAGE(N 03 18 BD(IMAM
 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme(ETAGE(N
03، 60000، oujda(maroc

NOUR  ISTITMARE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق تازة 
تجزئة عامري الطابق الثاني 5قم 14 

- 62222 و دة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

34933

 23 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2219 د نبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  NOUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. ISTITMARE

تدبير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استغالل املزا5ع.

عنوان املقر اال تماعي):)طريق تازة)

تجزئة عامري الطابق الثاني 5قم)14)-)

62222)و دة))املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

حصة) (522 ( (: السيد نو5 محمد)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد عروج بلعيد):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نو5 محمد عنوانه)ا))تجزئة)

اقد2)21،)5قم)166 62222)العيون)

املغرب.

عنوانه)ا)) بلعيد  عروج  السيد 

مكر5) (23 5قم) (21 حي الحرية شمال)

62222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بلعيد  عروج  السيد 

مكر5) (23 5قم) (21 حي الحرية شمال)

62222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (11 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)-.

861I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

 LA CENTRALE AUTO
MAROCAINE SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
5قم 234، شا5ع فلسطين حي 

القد2 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 
املغرب

 LA CENTRALE AUTO
MAROCAINE SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 5قم 22، 
الطابق األول بلوك » ب » تجزئة فو5 
املسيرة خريبكة - 25222 خريبكة 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.3991

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5) (2222 ما25) (14 في) املؤ5خ 
 LA CENTRALE AUTO حل)
شركة) (MAROCAINE SARL AU
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
 122.222 5أسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
(« ب) (« الطابق األول بلوك) (،22 5قم)
تجزئة فو5 املسيرة خريبكة)-)25222 
بعد) (- ل) نتيجة  املغرب  خريبكة 
التأكد من أن الوضع املالي للشركة)،)
التجا5ية املستقبلية) وكذلك قد5اتها 
،)ال يسمح لها بمواصلة نشاطها)،)مع)
األخذ في االعتبا5 أن الشركة لم تعد)

تنفذ أي معاملة)؛
-)عدم نشاط الشركة)؛

على) قاد5ة  الشركة  تعد  لم  (-
من) أنشئت  الذي  النشاط  مما5سة 

أ له)؛
-)إ5ادة الشركاء..

و عين:
و) يعفو5  ( اإلله) عبد  السيد)ة))
عنوانه)ا)))بعد التأكد من أن الوضع)
قد5اتها) وكذلك  (، للشركة) املالي 
لها) يسمح  ال  (، املستقبلية) التجا5ية 

في) األخذ  مع  (، نشاطها) بمواصلة 
االعتبا5 أن الشركة لم تعد تنفذ أي)
املغرب) خريبكة  (25222 ؛) معاملة)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا5يخ)14)فبراير)2222)وفي 5قم)22،)
الطابق األول بلوك)»)ب)»)تجزئة فو5)
خريبكة) (25222 (- خريبكة) املسيرة 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)131.
862I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

OPERA IMPORT-AXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
5قم 234، شا5ع فلسطين حي 

القد2 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 
املغرب

OPERA(IMPORT-AXPORT شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي كراج، 

5قم 4 زنقة ابن بطوطة حي نوا5ة - 
25222 خريبكة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4827
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5 حل) (2222 يناير) (12 املؤ5خ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
OPERA(IMPORT-(الشريك الوحيد

 122.222 مبلغ 5أسمالها) ( (AXPORT
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
ابن بطوطة حي) زنقة  (4 5قم) كراج،)
نوا5ة)-)25222)خريبكة املغرب نتيجة)
بعد التأكد من أن الوضع) ل):)-)
قد5اتها) وكذلك  للشركة،) املالي 
لها) يسمح  ال  املستقبلية،) التجا5ية 
في) األخذ  مع  نشاطها،) بمواصلة 
االعتبا5 أن الشركة لم تعد تنفذ أي)

معاملة؛
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عدم نشاط الشركة؛

لم تعد الشركة قاد5ة على مما5سة)

النشاط الذي أنشئت من أ له؛

إ5ادة الشركاء.

كراج،) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- زنقة ابن بطوطة حي نوا5ة) (4 5قم)

25222)خريبكة املغرب.)

و عين:
السيد)ة))أحمد))زهير و عنوانه)ا)))
نوا5ة) حي  بطوطة  ابن  زنقة  (4 5قم)

25222)خريبكة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

كراج،) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
نوا5ة) حي  بطوطة  ابن  زنقة  (4 5قم)

خريبكة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)236.

863I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

 LA CENTRALE AUTO
MAROCAINE SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
5قم 234، شا5ع فلسطين حي 

القد2 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

 LA CENTRALE AUTO

MAROCAINE SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 22، 
الطابق األول بلوك » ب » تجزئة فو5 

املسيرة خريبكة - 25222 خريبكة 

املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.3991

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2222)تقر5 حل) 12)فبراير) املؤ5خ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 LA CENTRALE الوحيد) الشريك 

 AUTO MAROCAINE SARL

د5هم) (122.222 مبلغ 5أسمالها) ( (AU

(،22 5قم) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

الطابق األول بلوك)»)ب)»)تجزئة فو5)

خريبكة) (25222 (- خريبكة) املسيرة 

بعد التأكد من) (- (: املغرب نتيجة ل)

وكذلك) (، للشركة) املالي  الوضع  أن 

ال) (، املستقبلية) التجا5ية  قد5اتها 

مع) (، نشاطها) بمواصلة  لها  يسمح 

األخذ في االعتبا5 أن الشركة لم تعد)

تنفذ أي معاملة)؛

-)عدم نشاط املجتمع)؛

على) قاد5ة  الشركة  تعد  لم  (-

من) أنشئت  الذي  النشاط  مما5سة 

أ له)؛

-)إ5ادة الشركاء..

(،22 و حدد مقر التصفية ب 5قم)

الطابق األول بلوك)»)ب)»)تجزئة فو5)

خريبكة) (25222 (- خريبكة) املسيرة 

املغرب.)

و عين:

و) يعفو5  ( اإلله) عبد  السيد)ة))

األول) الطابق  (،22 5قم) عنوانه)ا))

املسيرة) فو5  تجزئة  (« ب) (« بلوك)

املغرب) خريبكة  (25222 خريبكة)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)5قم)22،)الطابق األول بلوك)»)ب)»)

تجزئة فو5 املسيرة خريبكة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)234.

864I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

BAHHAR PRESTIGE AUTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
 »BAHHAR PRESTIGE AUTO«
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مراب 5قم 
23، تجزئة هند، الجديدة - 24222 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

16443
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»BAHHAR PRESTIGE AUTO«
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع عجالت) (- املستعملة.) السيا5ات 
موازنة) (- وملحقاتها.) السيا5ات 

اإلطا5ات..
عنوان املقر اال تماعي):)مراب 5قم)
 24222 (- الجديدة) تجزئة هند،) (،23

الجديدة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد عادل بحا5):))1.222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بحا5  عادل  السيد 

الجديدة)24222)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بحا5  عادل  السيد 

الجديدة)24222)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتا5يخ)11)ما25)

2222)تحت 5قم)24935.

865I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

OPERA IMPORT-EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U

5قم 234، شا5ع فلسطين حي 

القد2 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

OPERA(IMPORT-EXPORT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : كراج، 

5قم 4 زنقة ابن بطوطة حي نوا5ة - 

25222 خريبكة املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.4827

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل) (2222 يناير) (16 املؤ5خ في)

شركة) (OPERA( IMPORT-EXPORT

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

 122.222 5أسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
ابن بطوطة حي) زنقة  (4 5قم) كراج،)

نوا5ة)-)25222)خريبكة املغرب نتيجة)

بعد التأكد من أن الوضع) ل-)

قد5اتها) وكذلك  للشركة،) املالي 

لها) يسمح  ال  املستقبلية،) التجا5ية 

في) األخذ  مع  نشاطها،) بمواصلة 

االعتبا5 أن الشركة لم تعد تنفذ أي)

معاملة؛



2323 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

-)عدم نشاط الشركة؛
على) قاد5ة  الشركة  تعد  لم  (-
من) أنشئت  الذي  النشاط  مما5سة 

أ له؛
-)إ5ادة الشركاء.

و عين:
السيد)ة))أحمد))زهير و عنوانه)ا))
نوا5ة) حي  بطوطة  ابن  زنقة  (4 5قم)
25222)خريبكة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا5يخ)16)يناير)2222)وفي كراج،)5قم)
4)زنقة ابن بطوطة حي نوا5ة)-)25222 

خريبكة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)127.
866I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

TN.K TRENTO KHOURIBGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
5قم 234، شا5ع فلسطين حي 

القد2 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 
املغرب

 TN.K TRENTO KHOURIBGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو5 التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي حي سعدة 

5قم 54 اوالد عبدون - 25222 
خريبكة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4267
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تقر5 حل) 24)فبراير) املؤ5خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  TN.K TRENTO KHOURIBGA
د5هم) (122.222 5أسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي حي سعدة)
 25222 (- عبدون) اوالد  (54 5قم)

بعد) خريبكة املغرب نتيجة ل):)-)
التأكد من أن الوضع املالي للشركة،)
وكذلك قد5اتها التجا5ية املستقبلية،)

مع) بمواصلة نشاطها،) لها  ال يسمح 
األخذ في االعتبا5 أن الشركة لم تعد)

تنفذ أي معاملة؛
عدم نشاط الشركة؛

لم تعد الشركة قاد5ة على مما5سة)
النشاط الذي أنشئت من أ له؛

إ5ادة الشركاء
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سعدة 5قم)54)اوالد عبدون)-)25222 

خريبكة املغرب.)
و عين:

و) ) عدي  محمد) السيد)ة))
عنوانه)ا))دوا5 اوالد لحسن ولد زيرك)
ولد امحمد بن احمد)26222)سطات)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
حي سعدة 5قم) (: املتعلقة بالتصفية)

54)اوالد عبدون
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتا5يخ)24)فبراير)

2222)تحت 5قم)235.
867I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

TN.K TRENTO KHOURIBGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
5قم 234، شا5ع فلسطين حي 

القد2 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 
املغرب

 TN.K TRENTO KHOURIBGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : حي 
سعدة 5قم 54 اوالد عبدون - 

25222 خريبكة املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.4267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تقر5 حل) 26)فبراير) املؤ5خ في)
 TN.K TRENTO KHOURIBGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) د5هم  (122.222 5أسمالها)

5قم) سعدة  حي  اإل تماعي  مقرها 
خريبكة) (25222 (- اوالد عبدون) (54
املغرب نتيجة ل-)))بعد التأكد من أن)
الوضع املالي للشركة،)وكذلك قد5اتها)
لها) يسمح  ال  املستقبلية،) التجا5ية 
في) األخذ  مع  نشاطها،) بمواصلة 
االعتبا5 أن الشركة لم تعد تنفذ أي)

معاملة؛
عدم نشاط الشركة؛

لم تعد الشركة قاد5ة على مما5سة)
النشاط الذي أنشئت من أ له؛

إ5ادة الشركاء.
و عين:

و) ) عدي  محمد) السيد)ة))
عنوانه)ا))دوا5 اوالد لحسن ولد زيرك)
ولد امحمد بن احمد)26222)سطات)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي) وفي  (2222 فبراير) (26 بتا5يخ)
سعدة 5قم)54)اوالد عبدون)-)25222 

خريبكة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتا5يخ)12)ما25)

2222)تحت 5قم)129.
868I

HOLLAND AMERICA

STROMBOLI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOLLAND AMERICA
33شا5ع الز5قطوني البيضاء ، 

22222، البيضاء املغرب
STROMBOLI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
النو5 العما5ة 9 الطابق اال5�سي  

عين الشق الدا5البيضاء - 22222 
الدا5البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
458865

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STROMBOLI
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير وتجا5ة البن والتوزيع.
اقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
اال5�سي)) الطابق  (9 العما5ة) النو5 
 22222 (- الدا5البيضاء) الشق  عين 

الدا5البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) منصو5  محمد  السيد 
 9 ع) (3 اقامة النو5 كاليفو5نيا شطر)
 22222 ( 3)عين الشق البيضاء) شقة)

الدا5البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) منصو5  محمد  السيد 
 9 ع) (3 اقامة النو5 كاليفو5نيا شطر)
 22222 عين الشق البيضاء) (3 شقة)

الدا5البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)732978.
869I

Matserpiece

ام ا2 تي ار بي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Matserpiece
 Tanger(Tanger، 90000، Tanger

Maroc
ام ا2 تي ا5 بي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع ابن 
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حزم، اقامة مرشان 2، شقة 5قم 8، 
طنجة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

123573
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2219 د نبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)ام ا2) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

تي ا5 بي.
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع منتو ات الديكو5.
عنوان املقر اال تماعي):)شا5ع ابن)
حزم،)اقامة مرشان)2،)شقة 5قم)8،)

طنجة)-)92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:
حصة) (52 ( (: السيد املكي أسامة)

بقيمة)5.222)د5هم للحصة).
 52 ( (: سفيان) الحطري  السيد 

حصة بقيمة)5.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) أسامة  املكي  السيد 
(،2 مرشان) اقامة  حزم،) ابن  شا5ع 
طنجة) (92222 طنجة) (،8 شقة 5قم)

املغرب.
السيد الحطري سفيان عنوانه)ا))
السعودية،) العربية  اململكة  شا5ع 
اقامة الصفا،)بلوك أ،)5قم)6 92222 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) أسامة  املكي  السيد 
(،2 مرشان) اقامة  حزم،) ابن  شا5ع 

شقة 5قم)8،)طنجة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية بطنجة))بتا5يخ)-)تحت 5قم)-.
872I

CABINET D’AUDIT ET DE CONSEIL

» أ 382
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET D›AUDIT ET DE
CONSEIL

 Bd(Bir(INZARANE-ROMANDIE
 II- TOUR(ICHBILIA-APPT 1& 2
 Bd(Bir(INZARANE-ROMANDIE
 II- TOUR(ICHBILIA-APPT 1& 2،
20370، CASABLANCA(MAROC
» أ 382   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 61  شا5ع 

اللة الياقوت و تقاطع  مصطفى 
املعاني  الطابق 2 5قم 62  - 22142 

الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

462247
في) مؤ5خ  عقد عرفي  ( بمقت�سى) (
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)»)أ)382  
سناك«) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و بات خفيفة)»
الصناعية) العمليات  -) ميع 
وغير) املنقولة  واملالية  والتجا5ية 
املنقولة التي قد تتعلق بشكل مباشر)
أو غير مباشر بغرض الشركة و ميع)

األشياء)املماثلة أو املرفقة)؛
في  ميع) ( الشركة) مشا5كة  (-
التي) أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
تكون) قد  والتي  (، إنشاؤها) سيتم 
وال سيما) (، الشركة) مرتبطة بغرض 
شركات  ديدة أو) عن طريق إنشاء)
مساهمات أو شركاء)عامين أو اكتتاب)
أو استرداد األو5اق املالية.)أو الحقوق)
اال تماعية أو االندماج أو التحالف)
إدا5ة) أو  املشا5كة  في  اال5تباط  أو 

اإليجا5ات.

-))))و بصفة عامة،) ميع العمليات))

غير)) ( أو) ( مباشرة) ( ( )عالقة) لها) ( ( التي)

أعاله)) ( املذكو5ة) لألغراض  ( مباشرة)

تساعد على)) ( شأنها أن) ( التي من) أو 

تحقيقها و تطويرها.

عنوان املقر اال تماعي):)61))شا5ع)

مصطفى) ( تقاطع) و  الياقوت  اللة 

 22142 (- ( (62 2)5قم) املعاني))الطابق)

الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (: السيد محمد الفن)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

 252 ( (: هرماك) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد هشام مكوا5):))252)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الفن عنوانه)ا))زنقة)

حي السالم) (52 و) (52 5قم) (، اللويزية)

2222)الدا5 البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) هرماك  محمد  السيد 

األلفة) (123 تجزئة الحاج فاتح 5قم)

2222)الدا5 البيضاء)املغرب.

 7 السيد هشام مكوا5 عنوانه)ا))

 25 ط) ( د5ج 2) ( زنقة نصيح الدين)

ش)22)املعا5يف)2222)الدا5 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الفن عنوانه)ا))زنقة)

حي السالم) (52 و) (52 5قم) (، اللويزية)

2222)الدا5 البيضاء)-))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)734112.

871I

ESPACE COMPETENCES  SARL

SBAI TRANS EURO-
AFRIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL
شا5ع القيراوان، عما5ة  23  ، شقة 
 BOITE(POSTAL  :     .22، العيون
70000 ، .1349، العيون املغرب

 SBAI(TRANS(EURO-AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها اال تماعي 5قم 42، 
شا5ع ابن النفيس حي الوحدة 21، 

العيون العيون 72222 العيون .
تحويل الشكل القانوني للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.14869

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)11)ما25)2222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
12)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)746/2222.
872I

BEN.COMPTA

ITHERM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BEN.COMPTA
شا5ع الد5فوفي عما5ة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني 5قم 17 
OUJDA MAROC ،62222 ، و دة

ITHERM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 ANGLE وعنوان مقرها اإل تماعي
 N 3 RUE(E5 ET(N 1 RUE(E6

 ROUTE TAZA HAY EL OUAHDA
60000 - و دة املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.33485



2322 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت) (2219 د نبر) (23 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

 ISSAM )ة)) السيد) تفويت 

ا تماعية) حصة  (ZARRABI 222

)السيد) 522)حصة لفائدة) من أصل)

 FLORIAN(BRUNO( JACQUES )ة))

JAMIN)بتا5يخ)23)د نبر)2219.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما25) (12 بتا5يخ) ( بو دة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)974.

873I

ESPACE COMPETENCES  SARL

SBAI TRANS EURO-

AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ESPACE(COMPETENCES  SARL

شا5ع القيراوان، عما5ة  23  ، شقة 

 BOITE(POSTAL  :     .22، العيون

70000 ، .1349، العيون املغرب

  SBAI(TRANS(EURO-AFRIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 42، 

شا5ع ابن النفيس حي الوحدة 21، 

العيون  العيون 72222  العيون 

املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.14869

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 ما25) (11 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

بريهوما)) حمزة  )ة)) السيد) تفويت 

522)حصة ا تماعية من أصل)522 

حسن) ( ( )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

ايوب بريهوما))بتا5يخ)11)ما25)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

12)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)746/2222.

874I

FIDUCIARE ECF

HONAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

HONAN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شا5ع 
الز5قطوني الطابق 2 5قم 6 - 
22222 الدا5 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

459893
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HONAN
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وشراء)واستيراد وتصدير  ميع املواد)

الغذائية.
46)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
الز5قطوني الطابق)2)5قم)6)-)22222 

الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
1.222)حصة) ( (: السيد داود علي)

بقيمة)122.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بلوك) السيد داود علي عنوانه)ا))
ج)12)ديو5 الحومر))ح ي م))22262 

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

بلوك) السيد داود علي عنوانه)ا))
ج)12)ديو5 الحومر))ح ي م))22262 

الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733942.
875I

cabinet(achawr

C.L.PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(achawr
  TANGER  BD(MED 05 °24

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU(N ،
90000، tanger(maroc

C.L.PRIVE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة احمد 
شوقي  5قم17 الطابق  22 5قم23 
طنجة TANGER 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124821
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.C.L.PRIVE
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تد5يس) و  والتقوية  الدعم  د5و2 

اللغات.
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 22 ( الطابق) 5قم17) ( شوقي) احمد 
 TANGER 92222 طنجة) 5قم23)

طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: عزيز) البقالي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد البقالي عزيز عنوانه)ا))حي)
طنجة) 5قم2) زنقة164) ( ابن خلدون)

TANGER 92222)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البقالي عزيز عنوانه)ا))حي)
طنجة) 5قم2) زنقة164) ( ابن خلدون)

TANGER 92222)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)2237.
876I

azzouziabdelali

 SOCIETE MIDNIGHT
MOON

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC

 SOCIETE MIDNIGHT MOON
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 7 

تجزئة الفرح بنسودة - 32222 فا2 
املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.62277
الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في)11)فبراير)2222)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  اال تماعي  املقر 
(- تجزئة الفرح بنسودة) (7 »5قم) من)
 17 »5قم) إلى) فا2 املغرب«) (32222
(- 229))حي املصلى عين قادو2) زنقة)

32222)فا2))املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)977/2222.

877I

azzouziabdelali

SOCIETE WEB-NET2COM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC

SOCIETE(WEB-NET2COM شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

فضاء ما5ينا 5قم 1 زنقة عبد الكريم 
بنجلون شقة 5قم 5 الطابق 1 - 

32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62325
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE(WEB-NET2COM
مبرمج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
كومبيوتر)-)تسويق اللوازم املكتبية)-)

التسيير والتو يه)).
إقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
فضاء)ما5ينا 5قم)1)زنقة عبد الكريم)
(- (1 الطابق) (5 5قم) شقة  بنجلون 

32222)فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: االز5ق) محمد  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) االز5ق  محمد  السيد 
الثالث) الطابق  (5 الشقة) (88 عما5ة)
 32222 املهراز) الدخول ظهر  ممنوع 

فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) االز5ق  محمد  السيد 
الثالث) الطابق  (5 الشقة) (88 عما5ة)
 32222 املهراز) الدخول ظهر  ممنوع 

فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (26 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)936/22.

878I

NEOCOMPTADUNORD

SIGMA 7
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

SIGMA 7 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
موالي اسماعيل اقامة امين 1 5قم 

32 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

124873
 21 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIGMA 7

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تركي0) و  صيانة  د5اسات  الكهرباء،)

الكهرباء)العامة والصناعية.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
5قم) (1 موالي اسماعيل اقامة امين)

32)-)92222)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: الهداج) الشرقي  السيد 

حصة بقيمة)1.222)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الشرقي الهداج عنوانه)ا))
طنجة) (15 5قم) الهيثم  ابن  شا5ع 

92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشرقي الهداج عنوانه)ا))
طنجة) (15 5قم) الهيثم  ابن  شا5ع 

92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (11 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)231288.
879I

ste united consulting

 LARHRISSI MAJID ET
BOUAYYAD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

ste united consulting
 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES
FAR(FES، 30000، FES(MAROC

 LARHRISSI MAJID ET
BOUAYYAD SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي كلم 5 

طريق مكنا2 ملتقى طريق بن سودة 
السجع فا2 - 32222 فا2 املغرب.

وفاة شريك
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.15773
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2222)تم اإلعالم) يناير) (27 املؤ5خ في)

بوفاة الشريك محمد مجيد و توزيع)
لرسم) (

ً
تبعا الو5ثة  على  حصصه 

 1999 يناير) (25 في) املؤ5خ  اإل5اثة 
بالشكل األتي):

 812 ( (، ( السيد)ة)) معة زينون)
حصة).

((، ( مجيد) ( السيد)ة)) الل الدين)
1.422)حصة).

 711 ( (، ( مجيد) زكية  السيد)ة))
حصة).

 1.422 ( (،( السيد)ة)) مال مجيد)
حصة).

 711 ( (، ( مجيد) نادية  السيد)ة))
حصة).

 711 ( (، ( مجيد) ( 5شاد) السيد)ة))
حصة).

 711 ( (، ( مجيد) منى  السيد)ة))
حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)979/2222.
882I

azzouziabdelali

 SOCIETE FPS
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC

 SOCIETE FPS DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 144 

تجزئة أسماء طريق عين الشقف  - 
32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
62327

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



2327 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE FPS DISTRIBUTION
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغذائية بالجملة)-)التجا5ة.
 144 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- ( طريق عين الشقف) تجزئة أسماء)

32222)فا2 املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
املنصو5ي) السميع  عبد  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املنصو5ي) السميع  عبد  السيد 
الطابق) التضامن  تجزئة  عنوانه)ا))
النر س) األمل  األول شا5ع مكة حي 

32222)فا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املنصو5ي) السميع  عبد  السيد 
الطابق) التضامن  تجزئة  عنوانه)ا))
النر س) األمل  األول شا5ع مكة حي 

32222)فا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (29 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)945/2222.
881I

MOHAMED BENNIS

املختاري بويلدنغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

املختا5ي بويلدنغ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 

خالد ابن الوليد - املجمع التجا5ي 
األندلس - 5قم 138 - 93242 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

26679
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

املختا5ي بويلدنغ.
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا5ي.
شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
التجا5ي) املجمع  (- الوليد) ابن  خالد 
األندلس)-)5قم)138)-)93242)تطوان)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 622 ( (: محمد) املختا5ي  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
((: الدين) حسام  املختا5ي  السيد 
222)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة
السيدة البناي سا5ة):))222)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املختا5ي محمد عنوانه)ا))
الطلعة)-)زنقة سيدي علي بركة)-)5قم)

62)-))93242)تطوان املغرب.
الدين) حسام  املختا5ي  السيد 
-)زنقة سيدي علي) عنوانه)ا))الطلعة)
تطوان) (93242 ( (- (62 5قم) (- بركة)

املغرب.
عنوانه)ا)) سا5ة  البناي  السيدة 
الطلعة)-)زنقة سيدي علي بركة)-)5قم)

62)-))93242)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املختا5ي محمد عنوانه)ا))
الطلعة)-)زنقة سيدي علي بركة)-)5قم)

62)-)))93242)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت 5قم)2439.

882I

ملياء)الحيرش

 SOCIETE FRERES ATIR
METAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ملياء الحيرش
5قم 4 تجزئة عما5 ، 24352، سيدي 

بنو5 املغرب
 SOCIETE FRERES ATIR METAL

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 
القروعة  ماعة الغناضرة زمامرة 
سيدي بنو5 - 24352 سيدي بنو5 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

2671
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE FRERES ATIR METAL

.SARL
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اصالح و بيع االالت الفالحية.
دوا5) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
زمامرة) الغناضرة  القروعة  ماعة 
بنو5) سيدي  (24352 (- بنو5) سيدي 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 
100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:

342)حصة) ( السيد عاطر هشام):)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

 332 ( (: السيد عاطر عبدالواحد)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 332 ( (: مصطفى) عاطر  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عاطر هشام عنوانه)ا))دوا5)
 24352 الغناضرة) القروعة  ماعة 

سيدي بنو5 املغرب.
عبدالواحد) عاطر  السيد 
زمامرة)) (21 سالم) حي  عنوانه)ا))

24352)سيدي بنو5 املغرب.
السيد عاطر مصطفى عنوانه)ا))
عبدهللا) موالي  قيادة  تقني  دوا5 

24352)سيدي بنو5 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عاطر هشام عنوانه)ا))دوا5)
 24352 الغناضرة) القروعة  ماعة 

سيدي بنو5 املغرب
عبدالواحد) عاطر  السيد 
زمامرة)) (21 سالم) حي  عنوانه)ا))

24352)سيدي بنو5 املغرب
السيد عاطر مصطفى عنوانه)ا))
عبدهللا) موالي  قيادة  تقني  دوا5 

24352)الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ) ( بنو5) بسيدي  االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)3499.
883I

N.FOUAD(&(ASSOCIES

NORMAN LOGISTICS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N.FOUAD & ASSOCIES
 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22
 PALMIERS CASABLANCA RUE
 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2328

 CASABLANCA، 20000،
Casablanca Maroc

NORMAN LOGISTICS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 quartier, وعنوان مقرها اإل تماعي
 Luzatania, préfecture(Casa(Anfa,

 75 Rue(Jaber(Ibnou(Hayane,
 4ème(étage, n°8 et(n°9 - 20000

.Casablanca Maroc
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.427293

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت) (2222 فبراير) (17 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
 Michael )ة)) السيد) تفويت 
DUHAMEL 4.999)حصة ا تماعية)
 MD(((من أصل)5.222)حصة لفائدة
 17 بتا5يخ) (HOLDING SOCIETE

فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)733622.
884I

N.FOUAD(&(ASSOCIES

 HOLE IN 1 GREEN
EQUIPMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

N.FOUAD & ASSOCIES
 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22
 PALMIERS CASABLANCA RUE
 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS
 CASABLANCA، 20000،

Casablanca Maroc
 HOLE(IN 1 GREEN(EQUIPMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 Rue ,12 وعنوان مقرها اإل تماعي
 liberté(étage(n°3 appartement

 n°5, Casablanca - 20000
.Casablanca Maroc

تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.448321

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (17 في) املؤ5خ 

املصادقة على):
 Michael )ة)) السيد) تفويت 
ا تماعية) حصة  (DUHAMEL 52
 MD ( لفائدة) حصة  (122 من أصل)
 17 بتا5يخ) (HOLDING SOCIETE

فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)73622.
885I

CABINET RAMI EXPERTISE

MAALAL INGENIERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

MAALAL INGENIERIE  شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : مكت0 
16 الطابق الثاني العما5ة 54 شا5ع 
محمد بن عبد هللا فا2 - 32222  

فا2 املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.58865

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر5 حل) (2222 11)ما25) املؤ5خ في)
شركة) ( (MAALAL INGENIERIE
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
 122.222 5أسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  د5هم 
العما5ة) الثاني  الطابق  (16 مكت0)
فا2) بن عبد هللا  شا5ع محمد  (54
نتيجة) املغرب  فا2  ( (32222 (-

ل-اإلتفاق على انهاء)الشركة.
و عين:

و) معالل  ( غزالن) ( السيد)ة))
تجزئة) (52 بيروت) شا5ع  عنوانه)ا))
الزيتون الزهو5)2)فا2)32222))فا2)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
مكت0) وفي  (2222 ما25) (11 بتا5يخ)
شا5ع) (54 الطابق الثاني العما5ة) (16
  32222 (- بن عبد هللا فا2) محمد 

فا2 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (13 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1262/222.

886I

o.b.compta

KENI ACTIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

o.b.compta
161 شا5ع محمد الديو5ي عما5ة ب 
5قم 33 ، 14222، القنيطرة املغرب
KENI ACTIVE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 23 انوال 
اقامة فلو5ي 11 مكت0 4 - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

54517
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 ما25) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KENI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ACTIVE
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنشات املعدنية
نقل السلع.

عنوان املقر اال تماعي):)23)انوال)
 14222 (- (4 11)مكت0) اقامة فلو5ي)

القنيطرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: محمد  الم) السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محمد  الم  السيد 

القنيطرة)14222)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  الم  السيد 

القنيطرة)14222)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتا5يخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

5قم)-.
887I

MAROC(TECHNIQUE(MANAGEMENT(SARL

SABYAS  SHOES SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAROC(TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
SABYAS  SHOES(SARL شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي االمل 
شا5ع 49 5قم 9 طنجة - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

86839



2329 الجريدة الرسميةعدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) 

في) مؤ5خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2217 يونيو) (16

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SABYAS  SHOES SARL

:))•)تصنيع) غرض الشركة بإيجاز)

وتحويلها) األحذية  أنواع   ميع 

وخلطها من ا ل تصديرها)

استيراد وتصدير بصفة عامة))

شراء)،بيع،))توزيع،)وتجا5ة)) ميع)

املواد) (، ( والسلع) املنتجات  انواع 

االولية والتجهيزات املتعلقة باملجال)

عنوان املقر اال تماعي):)حي االمل)

 92222 (- طنجة) (9 5قم) (49 شا5ع)

طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 

د5هم،)مقسم كالتالي:

  ROY VICENTE MIGUEL(السيد

 122 بقيمة) حصة  (ANGEL( :( ( 100

د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

  ROY VICENTE MIGUEL(السيد

ANGEL)عنوانه)ا))سا5اكوسا اسبانيا))

52221)سا5ا كوسا))اسبانيا).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

  ROY VICENTE MIGUEL(السيد

ANGEL)عنوانه)ا))سا5اكوسا اسبانيا))

52221)سا5اكوسا اسبانيا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتا5يخ) ( بطنجة) التجا5ية 

2218)تحت 5قم)199485.

888I

Fiduciaire jazouli mohammed

AMEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شا5ع ابو بكر الصديق فا2، 

32222، فا2 املغرب
AMEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 36 
تجزئة الشروق 2 حي ميكو الطابق 
األول فا2 32222 فا2 املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.59797

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ5خ في)22)ما25)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
2)حي ميكو) 36)تجزئة الشروق) »5قم)
فا2) (32222 فا2) األول  الطابق 
املغرب«)إلى)»شا5ع بلقصيري 5قم)12 
املدينة الجديدة فا2) (12 شقة 5قم)

32222)فا2))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (13 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1259/2222.
889I

AUDEXPERT

DAKKAK TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE EL
 ARAAR(IMM 9- 4ème  ETAGE
 APPART 17 RESIDENCE(GALIS

 CASABLANCA ، 20200،
Casablanca Maroc

DAKKAK TRANS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع لال 
الياقوت و زنقة العرعا5 عما5ة 9 
إقامة غليز الطابق 4 الشقة 17 - 

22222 الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

462277

 26 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ما25)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAKKAK TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

شا5ع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

عما5ة) العرعا5  زنقة  و  الياقوت  لال 

(- (17 الشقة) (4 إقامة غليز الطابق) (9

22222)الدا5 البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

100.000,00)د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الكبير دكاك):))1.222 

حصة بقيمة)100,00)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الكبير دكاك عنوانه)ا))

مقداد) بوشعي0  محج  خالد  د5ب 

 22722 البيضاء) (428 5قم) لحريزي 

الدا5 البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الكبير دكاك عنوانه)ا))

مقداد) بوشعي0  محج  خالد  د5ب 

 22722 البيضاء) (428 5قم) لحريزي 

الدا5 البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ما25)2222)تحت 5قم)734127.

892I

CABINET HOURMANEK

OYA FISHاويا فيش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET HOURMANEK

 IMM  HICHAM(AVENUE  315

 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

agadir maroc

اويا فيشOYA FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة  962    
5قم   41     حي السالم اكادير املغرب 

- 82272  اكادير   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

42767

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اويا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OYA FISHفيش

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بجميع) واملجمدة  الطرية  االسماك 

انواعها.
عنوان املقر اال تماعي):)زنقة))962    
5قم)))41)))))حي السالم اكادير املغرب)-)

82272))اكادير)))املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحيم  وغر):))422 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

((: ( ( السيد يوسف املتوكل العلوي)

422)حصة بقيمة)122)د5هم للحصة

 222 ( (: ( عثماني) اميمة  السيدة 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2362

الرحيم  وغر)) عبد  السيد 
)حي) ( ( (5 ( ( )5قم) (2 ( بلوك د) عنوانه)ا))

الداخلة)82262))اكادير)))املغرب.
العلوي))) املتوكل  يوسف  السيد 
عنوانه)ا)))زنقة)))962)))5قم)))41))حي)

السالم)82272))اكادير)))املغرب.

)عنوانه)ا)) السيدة اميمة عثماني)
زنقة)))))521))5قم)))59)))ايراك بوا5كان)

82242))اكادير)))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي)) املتوكل  ( يوسف) السيد 
عنوانه)ا)))زنقة)))962)))5قم)))41))حي)

السالم)82272))اكادير)))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (11 بتا5يخ) ( باكادير) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)89921.

891I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

JANA SYSTEM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

JANA SYSTEM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 12 

شا5ع اكادير ايت ملول - 86152 

انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

22213

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (14

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JANA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SYSTEM
إصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتبريد) التكييف  أ هزة  وصيانة 

اإللكتروني.
 12 5قم) (: عنوان املقر اال تماعي)
 86152 (- ملول) ايت  اكادير  شا5ع 

انزكان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
الرحيم) عبد  ادحجوب  السيد 
د5هم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحيم) عبد  ادحجوب  السيد 
 141 5قم) (1 مجموعة) عنوانه)ا))
 86152 ملول) ايت  الطاهر  قصبة 

انزكان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم) عبد  ادحجوب  السيد 
 141 5قم) (1 مجموعة) عنوانه)ا))
 86152 ملول) ايت  الطاهر  قصبة 

انزكان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (23 بتا5يخ) ( االبتدائية بانزكان)

2222)تحت 5قم)382.
892I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TIGHZA BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

TIGHZA BAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 4 
بلوك 11 حي بئرانز5ان تيكيوين 
اكادير - 82652 اكادير املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.17221
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2219 د نبر) (12 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
»922.222)د5هم«)أي من)»122.222 
عن) د5هم«) (1.222.222« إلى) د5هم«)
إدماج احتياطي أو أ5باح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدا5 في 5أ2 املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (25 بتا5يخ) ( باكادير) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)89829.
893I

Fiduciaire jazouli mohammed

AMEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شا5ع ابو بكر الصديق فا2، 

32222، فا2 املغرب
AMEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع 
بلقصيري 5قم 12 شقة 5قم 12 

املدينة الجديدة فا2 32222 فا2 
املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.59797
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 ما25) (22 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
»422.222)د5هم«)أي من)»122.222 
عن) د5هم«) (522.222« إلى) د5هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (13 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1259/2222.
894I

MOUSSAOUI HAJJI

SOBARYTINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
SOBARYTINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

تافروخت  ماعة الريصاني مدينة 
الريصاني - 52452 الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
13669

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOBARYTINE
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعادن
التصدير واالستيراد.

قصر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
مدينة) الريصاني  تافروخت  ماعة 
الريصاني)-)52452)الريصاني املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
حصة) (452 ( (: السيد عمرو ودي)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد حميد و5كاكة):))122)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
 452 ( (: عمراوي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عمرو ودي عنوانه)ا))زنقة)
النهضة) حي  بوعبيد  الرحيم  عبد 
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ا5فود)52222)ا5فود املغرب.

عنوانه)ا)) و5كاكة  حميد  السيد 

 52222 329)كدية اد5اوة ا5فود) 5قم)

ا5فود املغرب.

السيد سعيد عمراوي عنوانه)ا))

ا5فود)) (52222 ا5فود) اد5اوة  كدية 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) و5كاكة  حميد  السيد 

 52222 329)كدية اد5اوة ا5فود) 5قم)

ا5فود املغرب

السيد سعيد عمراوي عنوانه)ا))

ا5فود) (52222 ا5فود) اد5اوة  كدية 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتا5يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)312.

895I

alexi

KROBI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

alexi

 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،

casablanca maroc

KROBI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 75 شا5ع 

أنفا زنقة كلو دي بروفانس - 22322 

الدا5 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

458371

 19 عقد حر مؤ5خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2222 فبراير)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KROBI
األثاث) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتفصيل.
75)شا5ع) عنوان املقر اال تماعي):)
أنفا زنقة كلو دي بروفانس)-)22322 

الدا5 البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: املهدي) إيبو5ك  السيد 

حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املهدي عنوانه)ا)) إيبو5ك  السيد 
 21 شقة) (26 5قم) الشهداء) شا5ع 

22322)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املهدي عنوانه)ا)) إيبو5ك  السيد 
 21 شقة) (26 5قم) الشهداء) شا5ع 

22322)سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)732565.
896I

ديوان الخدمات

 STE BENBOUIH  TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شا5ع محمد الخامس 5قم 94 سيدي 

قاسم ، 16222، سيدي قاسم 
املغرب

  STE(BENBOUIH  TRANS(SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوا5 اوالد 
امبا5ك بئر الطال0 سيدي قاسم  - 

16222 سيدي قاسم  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
28395

في) مؤ5خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BENBOUIH  TRANS SARL
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص.
عنوان املقر اال تماعي):)دوا5 اوالد)
(- ( امبا5ك بئر الطال0 سيدي قاسم)

16222)سيدي قاسم))املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:
السيد عصام برادية):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
السيد احمد بن ابيه):))522)حصة)

بقيمة)122)د5هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) برادية  عصام  السيد 
دوا5 اوالد امبا5ك  ماعة بئر الطال0)
سيدي قاسم)) (16222 سيدي قاسم)

املغرب.
عنوانه)ا)) ابيه  بن  احمد  السيد 
الياسمين) حي  (263 5قم)  2 بلوك 
16222)سيدي قاسم) ( سيدي قاسم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) برادية  عصام  السيد 
دوا5 اوالد امبا5ك  ماعة بئر الطال0)
سيدي قاسم) (16222 سيدي قاسم)

املغرب
عنوانه)ا)) ابيه  بن  احمد  السيد 
الياسمين) حي  (263 5قم)  2 بلوك 
16222)سيدي قاسم) ( سيدي قاسم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتا5يخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

ما25)2222)تحت 5قم)192.

897I

ETUCOM

 THE NEW BORN «
»BUILDING »«TNBB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ETUCOM
 N°842 1ER(ETAGE(APP 4 AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 THE NEW BORN BUILDING «
TNBB»«« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5قم 

842 شقة 4 الطابق االول املسا5  - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
123521

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(« (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 THE NEW BORN BUILDING

.»»«TNBB
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
إنشائية) أعمال  أو  مختلفة  أعمال 

وأشغال مدنية
أعمال الطرق والطرق الحضرية.

عنوان املقر اال تماعي):)5قم)842 
شقة)4)الطابق االول املسا5))-)42222 

مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 5أسمال  مبلغ 

2.522.222)د5هم،)مقسم كالتالي:
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 6.252 ( (: السيد حيالت مصطفى)
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 6.252 ( (: مراد) حيالت  السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

 6.252 ( (: البرقاوي عمرو) السيد 
حصة بقيمة)122)د5هم للحصة).

السيد لكحل 5ضا):))6.252)حصة)
بقيمة)122)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حيالت مصطفى عنوانه)ا))
 42222   116 5قم) الجنوبي  أزلي 

مراكش املغرب.
السيد حيالت مراد عنوانه)ا))حي)
1919 42222)مراكش) صوكوما 5قم)

املغرب.
عنوانه)ا)) 5ضا  لكحل  السيد 
 42222   16 امرشيش بوغربال 5قم)

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) عمرو  البرقاوي  السيد 
 42222  1969 5قم) صوكوما  حي 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حيالت مراد))عنوانه)ا))حي)
1919 42222)مراكش) صوكوما 5قم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما25) (12 بتا5يخ) ( التجا5ية بمراكش)

2222)تحت 5قم)113227.
898I

KBH CONSULTING

 KORTOBA NEW PLANET
SCHOOL PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
 KORTOBA NEW PLANET
SCHOOL PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 7 شا5ع 
اال5دن املدينة الجديدة فا2 - 

32222 فا2  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

62373

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 KORTOBA NEW PLANET

.SCHOOL PRIVE

التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخاص.

شا5ع) (7 (: عنوان املقر اال تماعي)

(- فا2) الجديدة  املدينة  اال5دن 

32222)فا2))املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 549.222 ( مبلغ 5أسمال الشركة:)

د5هم،)مقسم كالتالي:

تتمثل في) (: السيد اد5يس الهادف)

 ميع العناصر املكونة لنشاطه املنهي)

حصة) والخصوم=5215) )األصول 

بقيمة) د5هم.) (122 بقيمة) (( عينية)

521.522)د5هم.

في) تتمثل  (: قريطة) عزيز  السيد 

 ميع العناصر املكونة لنشاطه املنهي)

حصة) والخصوم=275) )األصول 

بقيمة) د5هم.) (122 بقيمة) (( عينية)

27.522)د5هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الهادف عنوانه)ا)) اد5يس  السيد 
5قم)5)اقامة سوبر نو5 حي االزهر فا2)

32222)فا2))املغرب.

عنوانه)ا)) قريطة  عزيز  السيد 
حي الحسني ليراك) (8 5قم) (7 بلوك و)

فا2)32222)فا2))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الهادف عنوانه)ا)) اد5يس  السيد 
5قم)5)اقامة سوبر نو5 حي االزهر فا2)

32222)فا2))املغرب

عنوانه)ا)) قريطة  عزيز  السيد 
حي الحسني ليراك) (8 5قم) (7 بلوك و)

فا2)32222)فا2))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما25) (11 بتا5يخ) ( بفا2) التجا5ية 

2222)تحت 5قم)1223/2222.

899I

MOUSSAOUI HAJJI

 SIROUA RESSOURCES

MINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 SIROUA RESSOURCES MINING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شا5ع االمير 

موالي عبد هللا حي النهضة ا5فود - 

52222 ا5فود املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.2214/12557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 ما25) (29 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

اوملالح) ( علي) )ة)) السيد) تفويت 

122)حصة ا تماعية من أصل)422 

امحمد)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اوبزة بتا5يخ)29)ما25)2222.

اوملالح) ( علي) )ة)) السيد) تفويت 

222)حصة ا تماعية من أصل)422 

)ة))عبد العالي) )السيد) حصة لفائدة)

حميدي بتا5يخ)29)ما25)2222.
تفويت السيد))ة))سعيد))الصبري)

122)حصة ا تماعية من أصل)422 

امحمد)) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

اوبزة بتا5يخ)29)ما25)2222.

تفويت السيد))ة))سعيد))الصبري)
222)حصة ا تماعية من أصل)422 
حصة لفائدة))السيد))ة))عبد الوهاب))

الفقير بتا5يخ)29)ما25)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتا5يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما25)2222)تحت 5قم)118.

922I

ORGANISE.COM

LYRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORGANISE.COM
 ANGLE AV DES FAR ET RUE

 ARRACHID IMAN CENTER ETG
 2 N°5 ، 20700، CASABLANCA

MAROC
LYRY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 5قم 
9، إقامة ا، الطابق 3 ، شا5ع عبد 
املومن 5قم 261، الدا5 البيضاء 
- 22722  الدا5 البيضاء اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

222313
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2229 ماي) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.LYRY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أصناف) كافة  وتصدير  واستيراد 

املنسو ات واملعا5ض واملفروشات.
شقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شا5ع) (، (3 الطابق) ا،) إقامة  (،9 5قم)
عبد املومن 5قم)261،)الدا5 البيضاء)
اململكة) البيضاء) الدا5  ( (22722 (-

املغربية.
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أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) 5أسمال  مبلغ 
د5هم،)مقسم كالتالي:

السيد))بنونة يونس):))522)حصة)
بقيمة)12)د5هم للحصة).

السيدة مومني عبدو إيمان)):))522 
حصة بقيمة)12)د5هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يونس  بنونة  السيد 
25)تجزئة املنظر العام الدا5البيضاء)
اململكة) الدا5البيضاء) (22722

املغربية.
إيمان)) عبدو  مومني  السيدة 
العام) املنظر  تجزئة  (25 عنوانه)ا))
الدا5البيضاء) (22722 الدا5البيضاء)

اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) يونس  بنونة  السيد 
25)تجزئة املنظر العام الدا5البيضاء)
22722)الدا5البيضاء)اململكة املغربية
إيمان)) عبدو  مومني  السيدة 

العام) املنظر  تجزئة  (25 عنوانه)ا))
الدا5البيضاء) (22722 الدا5البيضاء)

اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

ماي)2229)تحت 5قم)-.
921I

»اويل انفست«)شركة ذات مسؤلية محدودة ذات)

الشريك الوحيد

اويل انفست
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

»اويل انفست« شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

12 زنقة صبري بو معة الطابق 
األول الشقة 6 ، 22282، 

الدا5البيضاء املغرب
اويل انفست شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 

صبري بو معة الطابق األول الشقة 
6  . 22282 الدا5 البيضاء املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.427757
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 فبراير) (14 في) املؤ5خ 
قد5ه) بمبلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
من) أي  د5هم«) (4.222.222«
»1.222.222)د5هم«)إلى)»5.222.222 
مقاصة) إ راء) ( (: طريق) عن  د5هم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدا5 و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتا5يخ) ( بالدا5 البيضاء) التجا5ية 

فبراير)2222)تحت 5قم)6633.
922I

HICHAM GAR SARL AU

HICHAM GAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HICHAM GAR SARL AU
صندوق البريد 264 ، 72222، 

العيون املغرب

HICHAM GAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

الوحدة بلوك و 5قم 372 العيون - 

72222 العيون املغرب.

تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.17829

الوحيد) الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت) (2222 ما25) (12 في) املؤ5خ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))هشام الخريف)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.222

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

ا ميعة))فرد بتا5يخ)12)ما25)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

13)ما25) بتا5يخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت 5قم)747/2222.

923I



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222) الجريدة الرسمية2360  

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
 مكت0 صعوبات املقاولة
بيان نشر أمر بالتوزيع

تطبيقات ملقتضيات املادة 668 من 
مدونة التجا5ة

التصفية القضائية عدد : 2226/481
السنديك):)سمير تابت.

شــركة) دائنــي  علــم  فــي  ليكــن 
ما5كســمان الكائــن مقرهــا اإل تماعــي)
املنطقــة) (91 تجزئــة) (1 زتقــة)
ســيدي) امســيك  ابــن  الصناعيــة 
عــدد) أمــر  أنــه  الدا5البيضــاء) عثمــان 
املنتــدب) القا�ســي  عــن  (2222/164
بالدا5البيضــاء) التجا5يــة  باملحكمــة 
بامللــف) (2222 فبرايــر) (11 بتا5يــخ)

.2 2 2 2 / 8 3 2 4 / 1 3 9
مــن) وبــأن  بكتابــة الضبــط  مــودع 
باإلســتئناف) الطعــن  األطــراف  حــق 
داخــل أ ــل خمســة عشــر يومــا مــن)
بالجريــدة) البيــان  هــذا  نشــر  تا5يــخ 
الرسمية طبقا للمادة)668)من مدونة)

التجــا5ة.
عن 5ئيس كتابة الضبط

27

املحكمة التجا5ية بالدا5 البيضاء
مكت0 صعوبات املقاولة

بيان
نشر أمر بالتوزيع

تطبيقا ملقتضيات املادة 668
من مدونة التجا5ة

التصفية القضائية 5قم 544
السنديك عبد الكبير صفادي

ليكن في علم دائني شركة)»5وسو5)
الكائن مقرها اال تماعي ب) كيوط«)
زنقة الطيا5 فيال تيس الحي املحمدي)

الدا5 البيضاء.
عن) (2222/59 أنه صد5 أمر 5قم)
القا�سي املنتدب باملحكمة التجا5ية)
يناير) (29 بتا5يخ) البيضاء) بالدا5 
 2222/8324/123 بامللف) (2222
مودع بكتابة الضبط وبأن من حق

األطراف الطعن باالستئناف داخل) (

أ ل خمسة عشر يوما من تا5يخ نشر)

هذا البيان بالجريدة الرسمية طبقا)

للمادة)668)من مدونة التجا5ة.
عن 5ئيس كتابة الضبط

28

املحكمة التجا5ية بالدا5 البيضاء

مكت0 التسوية والتصفية القضائية

فتح مسطرة التسوية القضائية في 

حق شركة فريكو سطات
5قم 7

إشعا5

11)الصاد5) بمقت�سى الحكم 5قم)

5قم) بامللف  (2222 يناير) (27 بتا5يخ)

املحكمة) لدى  (2222/8322/23

الذي ق�سى) التجا5ية بالدا5 البيضاء)

القضائية) التسوية  مسطرة  بفتح 

ذات) سطات  فريكو  شركة  حق  في 

السجل التجا5ي 5قم)3695.

دوا5) اال تماعي  مقرها  والكائن 

سيدي عدي دوا5 اوالد غانم سطات.

وبتحديد تا5يخ التوقف عن الدفع)

في)18)شهر السابقة لفتح املسطرة.

وعن السيد املهدي سالم قاضيا)

منتدبا ونائبه ذ/)محمد امين  البي.

والسيد املصطفى مسلك سنديكا)

الرقم) (12 والكائن حي مرحبا الزنقة)

16)عين السبع الدا5 البيضاء.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) تا5يخ  من  ابتداء) شهرين  أ ل 

مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعا5  هذا 

بالنسبة) بشهرين  األ ل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خا5ج اململكة)

 719 (،584 للمواد) طبقا  املغربية 

و722)من مدونة التجا5ة.
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضبط

29

املحكمة التجا5ية بالدا5 البيضاء

 مكت0 التسوية والتصفية 

القضائية

فتح مسطرة التصفية القضائية في 
حق شركة كابليسيس املغرب عدد 

28
إشعا5

بمقت�ســى الحكــم عــدد)26)الصــاد5)

بتا5يــخ)24)فبرايــر)2222.

 222/8318/2219 عــدد) بامللــف 

بالــدا5) التجا5يــة  املحكمــة  لــدى 

: ق�ســى) الــذي  البيضــاء)

بفتــح مســطرة التصفيــة القضائيــة)

املغــرب) كابليســيس  شــركة  حــق  فــي 

مريــم) الســيدة  القانونيــة  واملســيرة 

هيرنانديــز والتصريــح بســقوط اهليتهــا)

5)ســنوات ابتــداءا مــن) التجا5يــة ملــدة)

الحكــم. تا5يــخ 

عــدد) التجــا5ي  الســجل  ذات 

والكائــن مقرهــا اال تماعــي) (.354495

 31 5قــم) الغــالم  أهــل  األمــل  شــا5ع 

البيضــاء. الــدا5  مومــن  ســيدي 

وعيــن الســيد املهــدي ســالم قاضيــا)

منتدبــا ونائبــه ذ/)محمــد أميــن  البــي.

ســنديكا) حــرا5  ابتســام  والســيدة 

التجا5يــة) باملحكمــة  مكتبهــا  والكائــن 

البيضــاء. الــدا5 

الدائنيــن) مــن  فاملطلــوب  وعليــه 

املعيــن) للســنديك  بديــون  التصريــح 

ضمــن قائمــة موقعــة تتضمــن املبالــغ)

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

مــن تا5يــخ نشــر) أ ــل شــهرين ابتــداء)

هــذا االشــعا5 بالجريــدة الرســمية مــع)

تمديــد هــذا األ ــل بشــهرين بالنســبة)

إلــى الدائنيــن القاطنيــن خــا5ج اململكــة)

و719  (584 للمــواد) طبقــا  املغربيــة 

التجــا5ة. مــن مدونــة  و722)
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضبط

30

املحكمة التجا5ية بالدا5 البيضاء
ملف 5قم : 129524
حساب 5قم : 7753

عقد تقدمة
الحامل) عجوبي  محمد  السيد  (
 B 297278 5قم) الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
التجا5ي) بالسجل  مسجل  والغير 

بالدا5 البيضاء.
 CENTRE HEMODIALYSE
 QUART( HOPITAUX( SARL( AU,
 3 RUE ABOU BAKER BNOU

ZOUHAIR)خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية شركة))
 CENTRE(HEMODIALYSE(QUART
شركة ذات) (HOPITAUX SARL AU
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
البيضاء بالدا5  اال تماعي   مقرها 

  3 RUE ABOU BAKER BNOU
ZOUHAIR))تم مساهمة في الشركة)
املذكو5ة أعاله بجميع عناصر أصول)
للشخص) التجا5ي  األصل  وخصوم 
مالكة) الشركة  وتصبح  الطبيعي 
من يوم) للعناصر املساهم بها ابتداء)

تسجيلها في السجل التجا5ي.
من) املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجا5ي 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا)
اإلنشاء) تا5يخ  من  ابتداء) االنتفاع 
النهائي لهذه الشركة باألصل التجا5ي)
 3 RUE ABOU البيضاء) بالدا5 
والغير) (BAKER BNOU ZOUHAIR
بالدا5) التجا5ي  بالسجل  مسجل 

البيضاء.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجا5ية) للمحكمة  الضبط  بمكت0 
بالدا5) التجا5ي  السجل  ( مكت0)
عشر)) خمسة  أ ل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشر.
النشرة األولى

5ئيس كتابة الضبط

66 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجا5ية بالدا5 البيضاء

ملف 5قم : 129572

حساب 5قم : 8121
بيع أصل تجا5ي

الحامل) باع السيد حاتم لغويت،)

للبطاقة الوطنية)BE653423)لفائدة)

السيد محمد شقابة،)الحامل للبطاقة)

.BH276332(الوطنية

عبا5ة) هو  الذي  التجا5ي  األصل 

الكائن) النساء،) تقليدي  خياط  عن 

قيسا5ية الزهراء) (55 بالدا5 البيضاء)
بالسجل) واملسجل  املعمو5ة  زنقة 

التجا5ي تحت 5قم)395276.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجا5ية) باملحكمة  الضبط  بمكت0 

مكت0 السجل التجا5ي بالدا5 البيضاء)

يوما) ((15( داخل أ ل خمسة عشر)

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن 5ئيس كتابة الضبط

67 مكرر

املحكمة التجا5ية بالدا5 البيضاء

ملف 5قم : 129732

حساب 5قم : 8771
تفويت أصل تجا5ي

املنصو5ي،) حسن  السيد  فوت 

 A223624 الحامل للبطاقة الوطنية)

الحامل) لفائدة السيد هشام شخا5،)

.BE875326(للبطاقة الوطنية

عن) عبا5ة  هو  التجا5ي  األصل 

مقهى واملو ود بالدا5 البيضاء)سيدي)

قطعة) الدندون،) إقامة  معروف،)

 212 CAFE 73)واملعروف باسم) 5قم)

تحت) التجا5ي  بالسجل   واملسجل 
5قم)376322.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجا5ية) باملحكمة  الضبط  بمكت0 

مكت0 السجل التجا5ي بالدا5 البيضاء)

يوما) ((15( داخل أ ل خمسة عشر)

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن 5ئيس كتابة الضبط

68 مكرر

املحكمة التجا5ية بالدا5 البيضاء

ملف 5قم : 129732

حساب 5قم : 8792

تفويت حق في اإليجا5
فوت السيد عبد الهادي إهدا5) (

5قم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

عبد) السيد  ( لفائدة) (BE124398

للبطاقة) الحامل  بوتكالت  الرحيم 
التجا5ي) املحل  (N137547 الوطنية)

الفقراء) د5ب  البيضاء) بالدا5  الكائن 
22،)واملسجل بالسجل) 21)5قم) زنقة)

التجا5ي تحت 5قم)427866.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

الضبط باملحكمة التجا5ية) ( بمكت0)

بالدا5) التجا5ي  السجل  مكت0 

أ ل خمسة عشر)) داخل  ( البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن))5ئيس كتابة الضبط

69 مكرر

املحكمة التجا5ية بالدا5 البيضاء

ملف 5قم : 129734

حساب 5قم : 8791

تفويت حق في اإليجا5
حمودا) الحسين  السيد  فوت  (

5قم الوطنية  للبطاقة   الحامل 

السيد حسن) ( لفائدة) (BE 124212  

الوطنية) للبطاقة  الحامل  معلوم 

السيد مو�سى القرمو�سي) (HA12126

 BH الوطنية) للبطاقة  الحامل 

تفويت الحق في اإليجا5) ( ( (213322

 8 البيضاء) بالدا5  الكائن  ( املحل)

الجماعة،) قرية  (2 بلوك) مكر5 

واملسجل بالسجل التجا5ي تحت 5قم)

.434772

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

الضبط باملحكمة التجا5ية) ( بمكت0)

بالدا5) التجا5ي  السجل  مكت0 

أ ل خمسة عشر)) داخل  ( البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن))5ئيس كتابة الضبط

70 مكرر

املحكمة التجا5ية بالدا5 البيضاء

ملف 5قم : 129762
حساب 5قم : 8859
بيع حق في اإليجا5

 FIRST املسماة) الشركة  فوتت  (
فو5ست) (AND( QUICK( SERVICES
ذات) شركة  سرفيس،) اندكويك 
وحيد،) بشريك  املحدودة  مسؤولية 
طريق) بخريبكة  اال تماعي  ومقرها 
طريق) (1.5 متر) كيلو  (13 5ئيسية)
بالسجل) مسجلة  البيضاء،) الدا5 
ممثلة) (167995 التجا5ي تحت 5قم)
الحاملة) هالل  طرف  ميلة  من 
 Q144922 5قم) الوطنية  للبطاقة 
 COIN DE الشركة املسماة) ( لفائدة)
مقرها) شين،) دون  كوان  (CHINE
زنقة) (91 البيضاء) بالدا5  اال تماعي 
بالسجل) واملسجل  حشاد،) فرحات 
فوتت) (113573 التجا5ي تحت 5قم)
حقها في اإليجا5 املتعلق باملحل الكائن)
األ5�سي) الطابق  البيضاء،) بالدا5 
سابقا،) مان  د لة  اك  زنقة  (98
واملسجل بالسجل التجا5ي تحت 5قم)

.167995
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجا5ية) باملحكمة  الضبط  بمكت0 
بالدا5) التجا5ي  السجل  بمكت0 
عشر) خمسة  أ ل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن 5ئيس كتابة الضبط

71 مكرر

املحكمة التجا5ية بالدا5 البيضاء

ملف 5قم : 129762
حساب 5قم : 8864
بيع األصل التجا5ي

ايوزي،) الدين  نو5  السيد  فوت 
 PM824775(الحامل للبطاقة الوطنية
الحامل) السيد احمد د5بال،) لفائدة 

.BH18578(للبطاقة الوطنية
املعد) التجا5ي  األصل  مجموع 
والكائنة) (CAP3222 للمقهى املسماة)
الدا5) املعا5يف  الفو5ات،) زنقة  (58
واملسجل بالسجل التجا5ي) البيضاء)

تحت 5قم)378644.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجا5ية) باملحكمة  الضبط  بمكت0 
مكت0 السجل التجا5ي بالدا5 البيضاء)
يوما) ((15( داخل أ ل خمسة عشر)

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن 5ئيس كتابة الضبط

72 مكرر

املحكمة التجا5ية بالدا5 البيضاء

ملف 5قم : 129768
حساب 5قم : 8887

تفويت األصل التجا5ي
فوت السيد نيجس كاستون البير)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  ما5تن،)
نبيل) السيد  لفائدة  (J225224N
الوطنية) للبطاقة  الحامل  الحاج،)

.BE649925
مجموع األصل التجا5ي مستعمل)
واملو ود) الجاهزة  للمالبس  كتا ر 
هللا) عبد  ابو  زنقة  البيضاء،) بالدا5 
محل) بن عمر مركز،) (14 5قم) نافع،)
واملسجل بالسجل التجا5ي) (24 5قم)

تحت 5قم)345544.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجا5ية) باملحكمة  الضبط  بمكت0 
مكت0 السجل التجا5ي بالدا5 البيضاء)
يوما) ((15( داخل أ ل خمسة عشر)

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن 5ئيس كتابة الضبط

73 مكرر

املحكمة التجا5ية بالدا5 البيضاء

ملف 5قم : 129776
حساب 5قم : 8923

تفويت الحق في الكراء
بركاش،) السالم  عبد  السيد  باع 
(،XA11712(الحامل للبطاقة الوطنية
السيد هشام بركاش،)الحامل للبطاقة)
لفائدة) (XA54299 التعريف الوطنية)
الحاملة) 5يا�سي،) عزيزة  السيدة 
. A722898(لبطاقة التعريف الوطنية
بتفويت الحق في الكراء)على املحل)
التجا5ي املتوا د بالدا5 البيضاء)بحي)
 7 زنقة) (،85 5قم) عمر بن الخطاب،)
تحت) التجا5ي  بالسجل   واملسجل 

5قم)421582،)421578.
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تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجا5ية) باملحكمة  الضبط  بمكت0 
مكت0 السجل التجا5ي بالدا5 البيضاء)
يوما) ((15( داخل أ ل خمسة عشر)

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن 5ئيس كتابة الضبط

74 مكرر

املحكمة التجا5ية بالدا5 البيضاء

ملف 5قم : 129812
حساب 5قم : 9227

صدقة أصل التجا5ي
مكوا5،) أسماء) السيدة  فوتت 
الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحاملة 
املهدي) السيد  لفائدة  (BE413942
التعريف) للبطاقة  الحامل  بنيس،)

.BE812776(الوطنية
مجموع األصل التجا5ي الذي هو)
عبا5ة عن محل لبيع األثواب بنصف)
 59 الجملة،)املستغل بالدا5 البيضاء)
زنقة ستراسبو5غ واملسجل بالسجل)

التجا5ي تحت 5قم)421224.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجا5ية) باملحكمة  الضبط  بمكت0 
مكت0 السجل التجا5ي بالدا5 البيضاء)
يوما) ((15( داخل أ ل خمسة عشر)

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن 5ئيس كتابة الضبط

75 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف 5قم : 129572
حساب 5قم : 8166

بيع أصل تجا5ي
باع،

الحامــل) النعناعــي  فــؤاد  (: الســيد)
BH238276 الوطنيــة) للبطاقــة 

لفائدة،
الحامــل) العســري  ملــود  (: الســيد)

.BH435271 الوطنيــة) للبطاقــة 
هــو) الــذي  التجــا5ي  األصــل 
بنصــف) األحديــة  لبيــع  مخصــص 
زنقــة) (21 الكائــن بالبيضــاء،) الجملــة،)
22)حي املســفيوي،)واملســجل بالســجل)

.412842 5قــم) تحــت  التجــا5ي 

تســجل) التعرضــات  فــإن  وبذلــك 

بمكتــ0 الضبــط باملحكمــة التجا5يــة)

بالــدا5) التجــا5ي  الســجل  مكتــ0 

داخــل أ ــل خمســة عشــر) البيضــاء)

األولــى) للنشــرة  املوالــي  يومــا  ((15(

نيــة. لثا وا

النشرة الثانية 

عن 5ئيس كتابة الضبط
11 مكرر

املحكمة التجا5ية بالدا5البيضاء

ملف 5قم : 129576

حساب 5قم : 8174

عقد تقدمة
السيد):)بنعبد هللا شكي0 الحامل)

(،BK21732 الوطنيــة) للبطاقــة 

الطبيعــي) للشــخص  ممثــل  بصفتــه 
التجــا5ي) بالســجل  مســجل  والغيــر 

البيضــاء. بالــدا5 

 BENABDELLAH CHAKIB

الــدا5) (،ARCHITECTES SARL AU

آنفــا. شــا5ع  (91 البيضــاء)

خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما يلي):

طبيعيــة) بتقدمــة  القيــام  تــم 

 BENABDELLAH CHAKIB لشــركة)

.ARCHITECTES SARL AU

شــركة ذات املســؤولية املحــدودة)

بشريك وحيد مقرها اال تماعي بالدا5)

شــا5ع) (91 البيضــاء) الــدا5  البيضــاء،)

أنفــا.

تــم مســاهمة فــي الشــركة املذكــو5ة)

أعــاله بجميــع عناصــر أصــول وخصــوم)

األصــل التجــا5ي للشــخص الطبيعــي)

للعناصــر) مالكــة  الشــركة  وتصبــح 

املســاهم بهــا ابتــداء)مــن يــوم تســجيلها)

فــي الســجل التجــا5ي.

مــن) املســتفيدة  للشــركة  ســيكون 

هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لألصــل)

مــن) التجــا5ي الحــال تقدمتــه ابتــداء)

توقيــع هــذا العقــد وســيكون لهــا أيضــا)

اإلنشــاء) تا5يــخ  مــن  ابتــداء) االنتفــاع 

األصــل) (: ب) الشــركة  لهــذه  النهائــي 

البيضــاء. بالــدا5  التجــا5ي 

الدا5 البيضاء)91)شا5ع أنفا.
والغيــر مســجل بالســجل التجــا5ي)

بالــدا5 البيضــاء.

تســجل) التعرضــات  فــإن  وبذلــك 

بمكتــ0 الضبــط باملحكمــة التجا5يــة)

بالــدا5) التجــا5ي  الســجل  مكتــ0 

داخــل أ ــل خمســة عشــر) البيضــاء)

األولــى) للنشــرة  املوالــي  يومــا  ((15(

نيــة. لثا وا

النشرة الثانية 
5ئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجا5ية بالدا5البيضاء

ملف 5قم : 129582

حساب 5قم : 8213

 PHARMACIE EL FIDA

SARL AU

151 BD. AL(FIDA(DERB 

BOUCHENTOUF CASA

عقد تقدمة
فتحي) الزهراء) فاطمة  السيدة 

الوطنية) للبطاقة  الحاملة  االد5ي�سي 

BE726745)بصفته ممثل للشخص)
الطبيعي واملسجل بالسجل التجا5ي)

 422642 عدد) تحت  بالدا5البيضاء)

 PHARMACIE DU BOULEVARD

 EL FIDA SARL AU 151 BD. AL

 FIDA DERB BOUCHENTOUF

CASA)خصائصها كالتالي تم تصريح)

ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة

 PHARMACIE DU BOULEVARD

ذات) شركة  (EL FIDA SARL AU

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالدا5البيضاء) اإل تماعي  مقرها 

 BD. AL FIDA DERB  151

 BOUCHENTOUF CASA

تم مساهمة في الشركة املذكو5ة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجا5ي  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجا5ي.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجا5ي 

توقيع هدا العقد وسيكون لها أيضا)

اإلنشاء) تا5يخ  من  ابتداء) االنتفاع 

األصل) (: ب) الشركة  لهذه  النهائي 

التجا5ي بالدا5البيضاء)

 151 BD. AL FIDA DERB

واملسجل)) (BOUCHENTOUF CASA

بالدا5البيضاء) التجا5ي  بالسجل 

فإن) وبذلك  ( (422642 عدد) تحت 

الضبط) بمكت0  تسجل  التعرضات 

السجل) مكت0  التجا5ية  باملحكمة 

أ ل) داخل  بالدا5البيضاء) التجا5ي 

خمسة عشر يوما املوالي للنشرة األولى)

والثانية.

النشرة الثانية 
5ئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجا5ية بالدا5البيضاء

ملف 5قم : 129598

حساب 5قم : 8263

 YACHAR BOUHAYA

 ARCHITECTE

SARL AU

 CASA, 52 BOULEVARD
ZERKTOUNI 20140

عقد تقدمة
السيد محمد يشا5 بوحية الحاملة)

 BE722142 الوطنية) للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
التجا5ي) بالسجل  مسجل  والغير 

بالدا5البيضاء.

 YACHAR BOUHAYA

 ARCHITECTE( ( SARL( AU( CASA,

 52 BOULEVARD ZERKTOUNI

22142)خصائصها كالتالي تم تصريح)

ما يلي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 

 YACHAR BOUHAYA لشركة)

ARCHITECTE SARL AU)شركة ذات)

وحيد بشريك  املحدودة  املسؤولية 
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بالدا5البيضاء) اإل تماعي  مقرها  (
 CASA,( 52( BOULEVARD
تم مساهمة) (ZERKTOUNI 22142
بجميع) أعاله  املذكو5ة  الشركة  في 
األصل) وخصوم  أصول  عناصر 
الطبيعي وتصبح) للشخص  التجا5ي 
الشركة مالكة للعناصر املساهم بها)
من يوم تسجيلها في السجل) ابتداء)

التجا5ي.
مــن) املســتفيدة  للشــركة  ســيكون 
هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لألصــل)
مــن) التجــا5ي الحــال تقدمتــه ابتــداء)
توقيــع هــدا العقــد وســيكون لهــا أيضــا)
اإلنشــاء) تا5يــخ  مــن  ابتــداء) االنتفــاع 
األصــل) (: ب) الشــركة  لهــذه  النهائــي 
 CASA,( 52 بالدا5البيضــاء) التجــا5ي 
 BOULEVARD ZERKTOUNI
واملســجل بالســجل التجــا5ي) (22142

بالدا5البيضــاء.
التعرضــات) فــإن  وبذلــك 
باملحكمــة) الضبــط  بمكتــ0  تســجل 
التجــا5ي) الســجل  مكتــ0  التجا5يــة 
أ ــل خمســة) داخــل  بالدا5البييضــاء)
األولــى) للنشــرة  املوالــي  يومــا  عشــر 

نيــة. لثا وا
النشرة الثانية 
5ئيس كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجا5ية بالدا5البيضاء
ملف 5قم : 129712
حساب 5قم  : 8713
بيع أصل تجا5ي 

باعت 
السيدة  سميرة د وغ الحاملة 
BJ92186 للبطاقة الوطنية 5قم

لفائدة
السيد محمد عبد الرحيم الحامل 

B569617 للبطاقة الوطنية 5قم
املتوا د) التجا5ي  أصل  بيع 
 6 5قم) (54 بلوك) بالدا5البيضاء)
واملعد) سيدي البرنو�سي،) (2 منصو5)
لبيع مواد التجميل،)املسجل بالسجل)
.352892 5قم) تحت  التجا5ي 

التعرضات) فان  وبذلك 
باملحكمة) الضبط  بمكت0  تسجل 
التجا5ي) السجل  مكت0  التجا5ية 
يوما) (15 أ ل) داخل  بالدا5البيضاء)

املوالي للنشرة االولى والثانية.
النشرة الثانية

عن 5ئيس كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجا5ية بالدا5البيضاء
ملف 5قم : 129724
حساب 5قم  : 8732
بيع أصل تجا5ي 

باع
السيد هيماني عبد الخالق الحامل 

BE732695 للبطاقة الوطنية 5قم
لفائدة

 SOFA .الشركة صوفا انرجي ش.م.م
ENERGIE SARL واملسجل بالسجل 

التجا5ي تحت 5قم 425455
بيع أصل التجا5ي للمحل الكائن)
حي) (292 الرقم) املومن  عبد  بشا5ع 
واملسجل) الدا5البيضاء،) البطحاء)
5قم) تحت  التجا5ي  بالسجل 

.275224
التعرضات) فان  وبذلك 
باملحكمة) الضبط  بمكت0  تسجل 
التجا5ي) السجل  مكت0  التجا5ية 
يوما) (15 أ ل) داخل  بالدا5البيضاء)

املوالي للنشرة االولى والثانية.
النشرة الثانية

عن 5ئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجا5ية بمكنا2
إعالن بيع اصل تجا5ي
ملف 5قم 2222/79

حساب 1293.
في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

:(2225/12/12
بلحسني) عائشة  السيدة  باعت  (
 B628223 عدد) و  ت  ب  الحاملة  (:
376)حي وسالن شا5ع) الساكنة برقم)
ابنائها) عن  ونيابة  مكنا2  املسيرة 
مسجلة) مفوضة  وكالة  بمقت�سى 
بتا5يخ) باملحكمة االبتدائية بمكنا2 

27/22/1989)تحت 5قم)1236.

للسيد املحجوب الحياني):)الحامل)
D364978)الساكن حي) ب ت و عدد)
الز5قطوني) محمد  شا5ع  وسالن 

الزنقة)6)5قم)2)النصر مكنا2.
شترع) الكائن  (: التجا5ي) الحق 
املسيرة 5قم)156)حي االزدها5 ويسالن)
 42.222 مكنا2 بثمن ا مالي قد5ه)
املسجل) وفير  د5هم  ألف  أ5بعون 

بالسجل التجا5ي.
لذلك فإن  ميع التعرضات يج0)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجا5ية بمكنا2 داخل أ ل خمسة)
صدو5) تا5يخ  من  يوما  ((15( عشر)

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن 5ئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجا5ية بمكنا2

ملف 5قم 2222/82

حساب 1296
بيع أصل تجا5ي

تلقــاه) توثيقــي  عقــد  بمقت�ســى 

بمكنــا2) موثــق  مريــزق  ذ يوســف 

بتا5يخ)31)ديســمبر)2219،)باع الســيد)

الحامــل ب ت و عــدد) (: الدهبــي 5بيــع)

الســاكن تعاونيــة ســيدي) (D426328

مكنــا2. مجــاط  العربــي 

الحامــل) البقالــي  ســفيان  للســيد 

الســاكن) (D441242 عــدد) و  ت  ب 

إقامــة الواحــدة حــي املنــزه مكنــا2) (2

مقهــى) عــن  عبــا5ة  التجــا5ي  األصــل 

CAFE VALRAS)الكائنــة) تحمــل اســم)

بوفكــران) (29 5قــم) األنــوا5  تجزئــة 

مكنــا2 بثمــن ا مالــي قــد5ه)222.222 
التجــا5ي) بالســجل  واملســجل  د5هــم 

.85138 5قــم) تحــت 

لذلك فإن  ميع التعرضات يج0)

أن توضــع بكتابــة الضبــط باملحكمــة)

التجا5ية بمكنا2 داخل أ ل خمســة)
تا5يــخ صــدو5) مــن  يومــا  ((15( عشــرة)

النشــرة الثانيــة.
النشرة الثانية

عن 5ئيس كتابة الضبط

79 مكرر

املحكمة التجا5ية بمكنا2
ملف 5قم 2222/84
تفويت حق الكراء

بتا5يــخ) عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 
 L A((6)فبرايــر)2222،)فوتــت الشــركة
ENERGIE):)الكائــن مقرهــا اال تماعــي)
ابــن) تجزئــة  (7 5قــم) شــقة  (25 إقامــة)
5شد مكنا2 املمثلة من طرف السيد)
ت) ب  الحامــل  لبــان  إليــا2  محمــد 
 HAKIM(للشــركة(GM 22729(وعــدد
الكائــن مقرهــا شــا5ع بنــي) (ET ANAS
مكيلــد م ج مكنــا2 املمثلــة مــن طــرف)
الســيد ملخنتــر عبــد املجيــد الحامــل ب)
ت و عدد)D524659،)الحق في الكراء)
للمحــل التجــا5ي الكائــن 5قــم)68)شــا5ع)
ابــن خلــدون املدينــة الجديــدة مكنــا2)
422.222)د5هــم. بثمــن ا مالــي قــد5ه)
لذلك فإن  ميع التعرضات يج0)
أن توضــع بكتابــة الضبــط باملحكمــة)
التجا5ية بمكنا2 داخل أ ل خمســة)
تا5يــخ صــدو5) مــن  يومــا  ((15( عشــرة)

النشــرة الثانيــة.
النشرة الثانية

عن 5ئيس كتابة الضبط

80 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
مكت0 صعوبات املقاولة

فتح مسطرة التسوية القضائية
في موا هة شركة اكوزال والشركاء 

في شخص م.ق
 STE ETABLISSEMENT

AGOUZZAL ET CIE
ملف   5قم : 4/8322/2222

اشعا5
 2222/21 5قم) الحكم  بمقت�سى 
 2222 ما25) (3 بتا5يخ) الصاد5 
5قم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة) قضت  (2222/8322/4

التجا5ية بمراكش):
بفتح مسطرة التسوية القضائية)
والشركاء) اكوزال  موا هة شركة  في 
 ste etablissement agouzzal et
بالسجل) املسجلة  م.ق  شخص  في 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجا5ي 

الصويرة تحت 5قم)117.
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وتحديد تا5يخ التوقف عن الدفع)

في)18)شهرا السابقة لهذا الحكم.

الرحيم) عبد  (: السيد) وعينت 

اسميح قاضيا منتدبا والسيد محمد)

بنجلون نائبا عنه.

بنسينان) الواحد  عبد  (: والسيد)

الخامس) محمد  شا5ع  (: ب) والكائن 

زنقة ابن حبو2 ش)13)مراكش.

الدائنين) من  فاملطلوب  عليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر) تا5يخ  من  شهرين  ا ل  داخل 

هذا االشعا5 بالجريدة الرسمية طبقا)

و722  و719) (584 املواد) ملقتضيات 

من مدونة التجا5ة.

يمدد هذا اال ل بشهرين بالنسبة)

اململكة) خا5ج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
عن 5ئيس كتابة الضبط

33

املحكمة التجا5ية بمراكش
ملف))5قم):)2222/56

حساب 5قم)):)1921

بيع أصل تجا5ي

تلقاه) توثيقي  عقد  ( بمقت�سى)

موثق) البيطا5،) مروان  االستاذ 

 2219 ديسمبر) (5 بتا5يخ) بمراكش 

ديسمبر) (6 واملسجل بمراكش بتا5يخ)

.2219

 RIAD(AQUARELLE(باعت شركة

د5هم،) (122.222 5أسمالها) (،SARL

 MARRAKECH اال تماعي) مقرها 

 RIAD LAAROUS DERB RAOUDA

N°35)،)سجلها التجا5ي)25999.

 G.E الشركة) لفائدة 

 PROMOTION IMMOBILIERE

SARL AU)،)5أسمالها)12.222)د5هم،)

 TOUIHINA اال تماعي) مقرها 

 DOMAINE AKHDAR VILLA

  N°15 COMMUNE EL OUIDANE

سجلها التجا5ي)122823.

الكائن) التجا5ي  االصل   ميع 
 MARRAKECH RIAD ب)
 LAAROUS DERB ROUDA N°35
 RIAD( AQUARELLE ب) املعروف 
 MAISON D'HOTE 2EME واملعد)

.CATEGORIE
بالسجل) مسجل  كان  والذي 
بجميع) (25999 5قم) تحت  التجا5ي 
بمبلغ) واملعنوية  املادية  عناصره 

384.222)د5هم.
أعاله) املذكو5  البالغ  دائني  فعلى 
قسم) الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجا5ية) باملحكمة  التجا5ي  السجل 
بمراكش داخل أ ل يبتدئ من تا5يخ)
 نشر االعالن االول وتنتهي في اليوم)15 

من نشر االعالن الثاني.
اإلعالن االول

عن 5ئيس كتابة الضبط

32 مكرر

املحكمة التجا5ية بمراكش

تقديم أصل تجا5ي حصة في شركة
ملف 5قم : 2222/58
حساب 5قم : 1929

في) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش) ومسجل  (2222 يناير) (31
بتا5يخ)18)فبراير)2222)قدم السيدان)
لبطاقة) الحامل  ساعد،) العزيز  عبد 
 E483842 5قم) الوطنية  التعريف 
(،271 دا5 السالم 5قم) (: والساكن ب)
سعادة،)مراكش والسيد عبد الرحيم)
التعريف) لبطاقة  الحامل  احبيبي،)
والساكن) (E482226 5قم) الوطنية 
سيدي) تمزوزت،) احناو  دوا5  (: ب)
لشركة) مراكش  غيات،) هللا،) عبد 
 BOULANGERIE PATISSERIE RIAD
اال تماعي) مقرها  الكائن  (AL( AFAQ
الثاني،) الشطر  األفاق،) تجزئة  في 
طو5) في  مراكش  سعادة  (1135 5قم)

التأسيس.
املسجل) التجا5ي  األصل   ميع 
تحت 5قم)129856)و129854)الكائن)
تجزئة االفاق الشطر الثاني 5قم)1135 
سعادة مراكش،)واملعد كمقر واملسجل)
املادية) عناصره  بجميع  بالسجل 
قوم) الشركة  في  كحصة  واملعنوية 

بمبلغ)419182)د5هم.

الحصص) مقدمي  دائني  فعلى 
يتقدموا) أن  أعاله  املذكو5ة 
السجل) قسم  إلى  بتصريحاتهم 
التجا5ي باملحكمة التجا5ية بمراكش)
نشر) تا5يخ  من  يبتدئ  أ ل  داخل 
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن 
الخامس عشر))15))من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن االول

عن 5ئيس كتابة الضبط

76 مكرر

املحكمة التجا5ية بمراكش

بيع أصل تجا5ي
ملف 5قم : 2222/59

بمراكش) موثق  عقد  بمقت�سى 
يوم)15)فبراير)2222)ومسجل بتا5يخ)
باعت) بمراكش  (2222 فبراير) (22
ذات) شركة  تافوكت  دو  بوا  شركة 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
التجا5ي) بالسجل  مسجلة  الوحيد،)
مقرها) (62239 5قم) تحت  بمراكش 
د5ب) ضبا�سي،) مكر5  (35 اال تماعي)
لشركة) مراكش  عي�سى  بن  سيدي 
مالل شركة ذات مسؤولية محدودة)
ممثلة من طرف) في طو5 التأسيس،)
الحامل للبطاقة) السيد يونس ويزو،)
والساكن) (PL828495 5قم) الوطنية 
 62692 باستو5) مكر5 شا5ع  (36 ب)
اال تماعي) مقرها  فرنسا،) (62 وينيي)
بن) سيدي  د5ب  ضبا�سي  مكر5  (35
مراكش كل األصل التجا5ي) عي�سى،)
واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 
د5ب) ضبا�سي  مكر5  (35 ب) الكائن 
املعد) مراكش،) عي�سى  بن  سيدي 
مسجل) وهو  5ياض،) الستغالل 
بالسجل التجا5ي بمراكش تحت 5قم)
وذلك) التحليلي،) بالسجل  (62239

بثمن قد5ه)337.522)د5هم.
أعاله) املذكو5  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجا5ية) باملحكمة  التجا5ي  السجل 
بمراكش داخل أ ل يبتدئ من تا5يخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر))15))من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن االول

عن 5ئيس مصلحة كتابة الضبط

77 مكرر

املحكمة التجا5ية بمراكش

ملف عدد : 45/2222

حساب عدد 1857

بيع أصل تجا5ي
بتا5يخــي توثيقــي  عقــد   بمقت�ســى 

واملســجل) (،2222 ينايــر) (12 و) (7  

بمراكش بتا5يخ)6)يناير)2222،)سجل)

اإليــداع):)2020-0004106-11071،)

أمر بالتحصيل):)3422/2222،)مر ع)

.2222182111249 (: األداء)

بــاع الســيد مبــا5ك الخريبكــي،) (/1

األول) الشــطر  بمراكــش،) الســاكن 

تامنصــو5ت،) (126 5قــم) ز  حــرف 

الوطنيــة) التعريــف  لبطاقــة  الحامــل 

.HA69475 5قــم)

الســاكن) للســيد يونــس التجانــي،)

بمراكــش،)تجزئــة بــرادي)2)5قــم)193،)

الوطنيــة) التعريــف  لبطاقــة  الحامــل 

.HA133256 5قــم)

الــذي) التجــا5ي  األصــل   ميــع 

الد ــاج) لبيــع  كمتجــر  يســتغل 

واملســتغل) الكائــن  بالتقســيط،)

الجديــدة) املدينــة  بمراكــش،)

بالســجل) واملســجل  تامنصــو5ت،)

التجــا5ي باملحكمــة التجا5يــة بمراكــش)

الســجل) مــن  (116998 5قــم) تحــت 

املاديــة) عناصــره  بجميــع  التحليلــي 

قــوم بثمــن إ مالــي قــد5ه) واملعنويــة،)

ألــف د5هــم) وأ5بعــون  تســعة  ونهايتــه 

د5هــم). (49.222(

فعلــى دائنــي البائــع املذكــو5 أعــاله)

قســم) إلــى  بتعرضاتهــم  يتقدمــوا  أن 

الســجل التجــا5ي باملحكمــة التجا5يــة)

بمراكــش داخــل أ ــل يبتــدئ مــن تا5يــخ)

نشــر اإلعــالن األول وينتهــي فــي اليــوم)

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضبط

81 مكرر
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املحكمة التجا5ية بمراكش
ملف عدد : 2222/47

حساب عدد 1879
تقديم أصل تجا5ي حصة في شركة

بمقت�ســى عقــد مــؤ5خ فــي)28)ينايــر)
قــدم) بمراكــش  واملســجل  (،2222
الحامــل) ؛) محمــد) اعرابــن  (: الســادة)
5قــم) الوطنيــة  التعريــف  لبطاقــة 

؛ (E5749
اعرابــن عبــد هللا)؛)الحامــل لبطاقــة)

التعريــف الوطنيــة 5قــم)B39687)؛
اعرابــن حســن)؛)الحامــل التعريــف)

.E112712(الوطنيــة 5قــم
 HOTEL LES JARDINS لشــركة)
مقرهــا) الكائــن  (D’ESSAOUIRA
اال تماعــي بريــاض الزتــون لقديم د5ب)
ســدي بولوقــات 5قــم)3)مراكــش  ميــع)
لفنــدق) واملعــدة  التجــا5ي  األصــول 
املســجل بالســجل التجــا5ي تحــت 5قــم)
بجميــع) (45236 و) (45238 ؛) (45242
عناصــره املاديــة واملعنويــة كحصــة فــي)
شــركة قــوم بمبلــغ)2.422.222)د5هــم.
الحصــة) املقــدم  دائنــي  فعلــى 
يتقدمــوا) أن  أعــاله  املذكــو5ة 
الســجل) قســم  إلــى  بتصريحاتهــم 
التجــا5ي باملحكمــة التجا5يــة بمراكــش)
نشــر) تا5يــخ  مــن  يبتــدئ  أ ــل  داخــل 
اليــوم) فــي  وينتهــي  األول  اإلعــالن 
الخامس عشر من نشر اإلعالن االثني.

النشرة الثانية
عن 5ئيس كتابة الضبط

82 مكرر

املحكمة التجا5ية بأكادير
مصلحة كتابة الضبط

 SEA التصفية القضائية لشركة
BUREAU

ملف 5قم : 1429/12/2211
بيان

بإيداع قائمة الديون
)املادة 732 و 733 من مدونة 

التجا5ة)
التصفية) دائني  علم  في  ليكن 
 SEA BUREAU لشركة) القضائية 
 12 52)بلوك اف) الكائن مقرها برقم)
الداخلة) حي  الوليد  بن  خاليد  زنقة 

أكادير.

قد) تحقيقها  تم  التي  الديون  أن 
وضعت قائمتها بكتابة الضبط لدى)
)مكت0) بأكادير) التجا5ية  املحكمة 

صعوبات املقاولة).
ويمكن لكل شخص االطالع عليها)
بكتابة الضبط وتقديم ما لديه من)
شكاوى للقا�سي املنتدب داخل أ ل)
البيان)) هذا  نشر  تا5يخ  من  يوما  (15

بالجريدة الرسمية.
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضبط

إد5يس الزاهيد

79

املحكمة التجا5ية بأكادير
التصفية القضائية للتا ر عبد هللا 

بن الشلح
بيان

بصدو5 أمر بالتوزيع
)املادة 668 من مدونة التجا5ة)

التصفية) دائني  علم  في  ليكن 
القضائية للتا ر عبد هللا بن الشلح)
بشا5ع) اال تماعي  مقرها  الكائن 
الحزام 5قم)24)حي الوحدة)2)العيون.

 2020-34 أن األمر بالتوزيع 5قم)
ملف) (222222/26 بتا5يخ) الصاد5 
5قم)2219/8324/112)مودع بكتابة)
التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 
املقاولة)) صعوبات  )مكت0  بأكادير)
لالطالع) املعنية  لألطراف  ويمكن 

عليه.
فيه) الطعن  حقهم  من  وبأن 
خمسة) أ ل  داخل  باالستئناف 
عشر يوما من تا5يخ نشر هذا البيان)

بالجريدة الرسمية.
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضبط

إد5يس الزاهيد

78

املحكمة التجارية بأكادير
ملف 5قم : 2222-67

حساب خصو�سي : 1377
تقديم أصل تجا5ي كحصة في شركة
العام) الجمع  محضر  بمو 0 
 2222 يناير) (8 االستثنائي املؤ5خ في)
قر5 الشريكان السيدان يونس قباج)
5أسمال) في  الزيادة  قباج  وخليل 

تقديم) طريق  عن  (AHFAT شركة)
لهما) اململوك  التجا5ي  األصل 
والكائن ب بوعيدا دوا5 الزاوية ايت)
كحصة) انزكان  بدائرة  هوا5ة  مومن 
برفع) وذلك  املذكو5ة  الشركة  في 
5أسمالها من مبلغ)322.222)د5هم إلى)

15.222.222)د5هم.
وبذلك فإن 5ئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكت0  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجا5ية بأكادير داخل أ ل)
املوالية) يوما  ((15( عشر) الخمسة 
 84 (،83 للمواد) الثانية طبقا  للنشر 

و124)من مدونة التجا5ة.
النشرة الثانية

5ئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد كهتاني

116 مكرر

املحكمة التجا5ية بطنجة

  ملف تفويت أصل تجاري
عن طريق البيع

ملف عدد):)2222/337 

كتابــة) مصلحــة  5ئيــس  يعلــن 
الضبــط باملحكمــة التجا5يــة بطنجــة،)
فــي  أنــه بمقت�ســى عقــد موثــق مــؤ5خ 
 4)فبراير)2222،)باعت كل من السيدة)
لبطاقــة) الحاملــة  العمرتــي  خديجــة 
 K352638 5قــم) الوطنيــة  التعريــف 
والســاكنة بطنجــة املجاهديــن تجزئــة)
بالســجل) واملســجلة  (6 5قــم) الفتــح 
 63922 التجــا5ي بطنجــة تحــت 5قــم)
والســيدة كنــزة ازكــود الحاملــة لبطاقــة)
  K124142 5قــم) الوطنيــة  التعريــف 
 1 الحســن) حــي  بطنجــة  والســاكنة 
واملســجلة) (17 5قــم) املســيرة  تجزئــة 
بالســجل التجــا5ي بطنجــة تحــت 5قــم)
التجــا5ي) األصــل  مجمــوع  (،63924
الكائــن بطنجــة شــا5ع الحســن األول)
69)لفائــدة الســيدة عزيــزة البــاز) 5قــم)
الوطنيــة) التعريــف  لبطاقــة  الحاملــة 
5قم)BJ382625)والسيد طاها عما5ي)
الوطنيــة) التعريــف  لبطاقــة  الحامــل 
5قــم)BB52426)وحــددت قيمــة األصل)
التجا5ي موضوع البيع في مبلغ إ مالي)

د5هــم. (132.222 قــد5ه)

التعرضــات) فــإن  ميــع  وعليــه 

تقــدم بكتابــة الضبــط بهــذه املحكمــة)

داخــل أ ــل)15)يومــا ابتــداء)مــن تا5يــخ)

ومــا) (84 النشــر الثانــي طبقــا للفصــل)

يليــه مــن مدونــة التجــا5ة.

اإلعالن االول
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضبط

خديجة أقشو5

31 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجا5ي عن طريق 

التنازل
ملف 5قم : 2222/276

الضبط) كتابة  5ئيس مصلحة  يعلن 

أنه) بطنجة  التجا5ية  باملحكمة 

 22 ب) مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تنازلت السيدة 5قية) (،2217 نوفمبر)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  حداج 

والساكنة) (K272473 5قم) الوطنية 

هللا) عبد  بن  محمد  سيدي  بطنجة 

بالسجل) واملسجلة  (98 و) (91 5قم)

 116518 التجا5ي بطنجة تحت 5قم)

الكائن) التجا5ي  األصل  مجموع  عن 

هللا) عبد  بن  محمد  سيدي  بطنجة 

السيد احمد) لفائدة  (93 و) (91 5قم)

لبطاقة) الحامل  بالحاج  علي  اوالد 

 LC18756 5قم) الوطنية  التعريف 

بالحاج) علي  اوالد  والسيد مصطفى 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

قيمة) وحددت  ( (LF43925 5قم)

في) التنازل  موضوع  التجا5ي  األصل 

د5هم. (322.222 قد5ه) إ مالي  مبلغ 

التعرضات) فإن  ميع  وعليه 

تفدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

15)يوما ابتداء)من تا5يخ) داخل أ ل)

وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجا5ة.

النشرة الثانية
عن 5ئيس كتابة الضبط

خديجة أقشو5

117 مكرر
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املحكمة التجارية بالرباط
شعبة صعوبات املقاولة

ملف تصفية قضائية))5قم):)3/2216

حساب 5قم)):)2222/8324/47

بيان بايداع
أمر توزيع منتوج التنفيذ على أصول 

شركة تيلي بو5د 
املادة 668 من مدونة التجا5ة

املعنيين) االطراف  علم  في  ليكن 

أمر توزيع منتوج) ( ايداع) أنه قد تم 

التنفيذ على أصول شركة تيلي بو5د)

الخاضعة للتصفية القضائية بكتابة)

التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط شعبة صعوبات املقاولة.

ملقتضيات) وتطبيقا  عليه،) بناء)

من مدونة التجا5ة يمكن) (668 املادة)

التوزيع،) بهذا  املعنيين  لالطراف 

الطعن فيه باالستئناف داخل أ ل)

البيان) هذا  نشر  تا5يخ  من  يوما  (15

بالجريدة الرسمية.
عن 5ئيس كتابة الضبط

22

املحكمة التجا5ية بالرباط
شعبة صعوبات املقاولة

ملف تصفية قضائية))5قم):2214/7

حساب 5قم)):)2222/8324/35

بيان بايداع

أمر توزيع منتوج بيع منقوالت 
الشركة صوماماط تيشكا 

)املادة 668 من مدونة التجا5ة)
املعنيين) االطراف  علم  في  ليكن 

بتوزيع منتوج) أمر  ايداع  تم  أنه قد 

بيع منقوالت شركة صوماماط تيشكا)

الخاضعة للتصفية القضائية بكتابة)

التجا5ية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط شعبة صعوبات املقاولة.

ملقتضيات) وتطبيقا  عليه،) بناء)

من مدونة التجا5ة يمكن) (668 املادة)

التوزيع،) بهذا  املعنيين  لالطراف 

الطعن فيه باالستئناف داخل أ ل)

البيان) هذا  نشر  تا5يخ  من  يوما  (15

بالجريدة الرسمية.
عن 5ئيس كتابة الضبط

23

املحكمة التجا5ية بالرباط
)شعبة صعوبة املقاولة

ملف تصفية قضائية)

5قم):)2214/13

ملف أمر توزيع

عدد2219/8324/989

 بيان بإيداع 
أمر توزيع منتوج بيع منقوالت

شركة ايناتكوم
)املادة)668)من مدونة التجا5ة)

ليكن في علم األطراف املعنيين أنه)
قــد تــم إيــداع أمــر بتوزيــع بيــع منقــوالت)
لشــركة ايناتكــوم الخاضعــة للتصفيــة)
لــدى) الضبــط  بكتابــة  القضائيــة 
شــعبة) (- بالربــاط) املحكمــة التجا5يــة 

املقاولــة. صعوبــات 
ملقتضيــات) وتطبيقــا  عليــه،) بنــاء)
املــادة)668)مــن مدونــة التجــا5ة يمكــن)
التوزيــع،) بهــذا  املعنييــن  لألطــراف 
الطعــن فيــه باإلســتئناف داخــل أ ــل)
يومــا مــن تا5يــخ نشــر هــذا البيــان) (15

الرســمية. بالجريــدة 
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضبط

24

املحكمة التجا5ية بالرباط
)شعبة صعوبة املقاولة

ملف تصفية قضائية)

5قم):)2212/16

ملف أمر توزيع

عدد2219/8324/989

 بيان بإيداع 
أمر توزيع ما تبقى من منتوج بيع 
أصول مصحة القل0 والشرايين
)املادة)668)من مدونة التجا5ة)

املعنييــن) األطــراف  علــم  فــي  ليكــن 
أنــه قــد تــم إيــداع أمــر بتوزيــع مــا تبقــى)
مــن منتــوج بيــع أصــول مصحــة القلــ0)
للتصفيــة) الخاضعــة  والشــرايين 
لــدى) الضبــط  بكتابــة  القضائيــة 
شــعبة) بالربــاط،) التجا5يــة  املحكمــة 

املقاولــة. صعوبــات 
ملقتضيــات) وتطبيقــا  عليــه  بنــاء)
املــادة)668)مــن مدونــة التجــا5ة يمكــن)
التوزيــع،) بهــذا  املعنييــن  لألطــراف 
الطعــن فيــه باالســتئناف داخــل أ ــل)
يومــا مــن تا5يــخ نشــر هــذا البيــان) (15

الرســمية. بالجريــدة 
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضبط

25

املحكمة التجا5ية بالرباط
)شعبة صعوبة املقاولة

ملف تصفية قضائية)

5قم):)2215/4

ملف أمر توزيع

عدد2219/8324/1248

 بيان بإيداع 
أمر توزيع منتوج بيع منقوالت

شركة أمين للخياطة

)املادة)668)من مدونة التجا5ة)

املعنييــن) األطــراف  علــم  فــي  ليكــن 

أنــه فــد تــم إيــداع أمــر توزيــع منتــوج)

بيــع منقــوالت شــركة أميــن للخياطــة)

الخاضعــة للتصفيــة القضائية بكتابة)

التجا5يــة) املحكمــة  لــدى  الضبــط 

املقاولــة. صعوبــات  شــعبة  بالربــاط 

ملقتضيــات) وتطبيقــا  عليــه،) بنــاء)

املــادة)668)مــن مدونــة التجــا5ة يمكــن)

التوزيــع،) بهــذا  املعنييــن  لألطــراف 

الطعــن فيــه باإلســتئناف داخــل أ ــل)

يومــا مــن تا5يــخ نشــر هــذا البيــان) (15

الرســمية. بالجريــدة 
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضبط

26

املحكمة التجا5ية بالرباط
ملف 5قم):)2222/12

)حساب 5قم):)2993 

الطــرف األول):)محمــد املر�ســي 5قــم)

 A567492(بطاقــة التعريــف الوطنيــة

مغربــي الجنســية.

 AMDIZI شــركة) (: الطــرف الثانــي)

.CAFE

مســيرها القانوني):)الكبير االمديزي)

الكبيــر 5قــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة)

A322242)مغربــي الجنســية.

األصل التجا5ي):)مقهى).

 11 الزيتــون) مجموعــة  (: العنــوان)

الربــاط. تقــدم 

)5قم السجل التجا5ي):)122966.

بمصلحــة) التعرضــات  وســتقبل 
الســجل التجــا5ي باملحكمــة التجا5يــة)
 15 بالربــاط إلــى غايــة خمســة عشــر)

يومــا مــن صــدو5 اإلعــالن الثانــي.
النشرة األولى

5ئيس مصلحة السجل التجا5ي

35 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة
ملف 5قم):)2222/27

)حساب 5قم):)13131 

إعالن عن بيع أصل تجاي

فــي) مــؤ5خ  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 
 26 ومســجل بتا5يــخ) (2222 فبرايــر) (5
الحســن) الســيد  بــاع  (2222 فبرايــر)
التعريــف) لبطاقــة  الحامــل  ا5ســالن 
إلــى الســيد) (M34493 الوطنيــة عــدد)
زهراء)سابق الحاملة لبطاقة التعريف)
مجمــوع) (M291255 عــدد) الوطنيــة 
األصــل التجــا5ي))الكائــن بــدوا5 ملنادلــة)
 ماعــة مــوالي عبــد هللا املــزاول فيــه)
نشــاط لحــام وذلــك حســ0 الشــروط)

والكيفيــة املذكــو5ة فــي العقــد.
تقبــل) التعرضــات  فــإن  وعليــه 
بكتابــة الضبــط باملحكمــة اإلبتدائيــة)
يومــا مــن) (15 بالجديــدة داخــل أ ــل)

. الثانيــة) النشــرة  تا5يــخ 
النشرة األولى

املشرف على))مصلحة السجل التجا5ي

37 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة
تقديم أصل تجا5ي كحصة في شركة

ملف عدد 2222/24
حساب 5قم 12652

فــي) مــؤ5خ  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 
بتا5يــخ) ومســجل  (2222 فبرايــر) (12 
الســيد) قــدم  (2222 فبرايــر) (12
الحاملــة) (BOUCHABANE NADIA
عــدد) الوطنيــة  التعريــف  لبطاقــة 
 PHARMACIE(إلــى شــركة(H236674
التجــا5ي) مجمــوع األصــل  (AZURAD
الكائــن) (16248 5قــم) تحــت  املســجل 
 RES. LES VAGUES D’OR (: ب)
SIDI( BOUZID,( EL( JADIDA
.PHARMACIE نشــاط) فيــه  املــزاول 
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وذلــك حســ0 الشــروط والكيفيــة)

املذكــو5ة فــي العقــد.

تقبــل) التعرضــات  فــإن  وعليــه 

بكتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائيــة)

مــن) يومــا  (15 أ ــل) بالجريــدة داخــل 

الثانيــة. النشــرة  تا5يــخ 

النشرة الثانية
املشرف على مصلحة السجل التجا5ي

20 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة

ملف عدد : 25/2222

حساب 5قم : 12651

إعالن عن تقديم أصل تجا5ي 
كحصة في شركة 

فــي) مــؤ5خ  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 

12)فبرايــر)2222)ومســجل بتا5يــخ)12 

 EL الســيدة) قدمــت  (2222 ديســمبر)

الحاملــة لبطاقــة) (MORTAJI RABIA

 M54624 عــدد) الوطنيــة  التعريــف 

 PHARMACIE AL شــركة) إلــى 

التجــا5ي) األصــل  مجمــوع  (BRAEIJA

الكائــن) (16248 املســجل تحــت عــدد)

 PLACE ABDELKRIM KHATTABI

فيــه) املــزاول  (N°59 EL JADIDA

نشــاط))PHARMACIE)وذلــك حســ0)

الشروط والكيفية املذكو5ة في العقد.

تقبــل) التعرضــات  فــإن  وعليــه 

بكتابــة الضبــط باملحكمــة اإلبتدائيــة)

يومــا مــن) (15 بالجديــدة داخــل أ ــل)

الثانيــة. النشــرة  تا5يــخ 

النشرة الثانية
املشرف على مصلحة السجل التجا5ي

 21 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
ملف 5قم : 11/2222

اعالن عن اشها5 عقد بيع أصل 
تجا5ي  

املكلف) القضائي  املنتدب  يشهد 

باملحكمة) التجا5ي  بالسجل 

االبتدائية ببنسايمان واملوقع أسفله):

العرفي) العقد  على  بناء) أنه 
الثانية) باملقاطعة  االمضاء) املصحح 
للجماعة الحضرية ببوزنيقة بتا5يخ):

واملسجل) (2219 ديسمبر) (9
(،2219 9)ديسمبر) ببنسليمان بتا5يخ)
يوسف) السيد  فوت  بمو به 
الوطنية) بطاقته  علي  ابن  بوز5يبة 
 23 5قم) والساكن  (TA77283 5قم)
سعيد) للسيد  بوزنيقة،) االمل  حي 
 H479572 منتلي ابن محمد بطاقته)
 87 الرقم) (6 5قم) الشقة  والساكن 
بوزنيقة،) السالم  شا5ع  عثمان  حي 
 98 (: الكائن) التجا5ي  االصل   ميع 
تجزئة عثمان شا5ع السالم بوزنيقة،)
الخفيفة،) املاكوالت  لبيع  واملعد 
باملحكمة) التجا5ي  بالسجل  واملقيد 
5قم) تحت  ببنسليمان  االبتدائية 
ا مالي) بثمن  (،9122 (: 5قم) تحليلي 

قد5ه)82.222)د5هم.
وعليه تقبل التعرضات باالبتدائية)
شعبة السجل التجا5ي) ببنسليمان،)
يوما املوالية للنشرة) (15 داخل أ ل)

الثانية.
النشرة الثانية

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف عدد : 23/2222

حساب خصو�سي عدد : 11293
بيع أصل تجا5ي

بمقت�ســى عقــد موثــق حــر5 بمكتــ0)
شــرقاوي) بلمعطــي  محمــد  األســتاذ 
بتا5يــخ) القنيطــرة  بمدينــة  موثــق 
الســيدة) باعــت  (،2222 فبرايــر) (13
 MADAME FATIMA EL BAKKALI

.MAROCAINE CIN L392874
املســتغل) التجــا5ي  األصــل 
الســجل) اســم  تحــت  كصيدليــة 
 PHARMACIE EL التجــا5ي)
 1 بتجزئــة) الكائــن  (،BAKKALI
 ــون بابتيســت بئــر الرامــي الشــرقية)
القنيطــرة واملقيــد بالســجل التجــا5ي)
لــدى املحكمــة االبتدائيــة بالقنيطــرة)
مبلــغ) مقابــل  (67976 5قــم) تحــت 
 MADAME د5هــم لفائــدة) (252.222
 FATIMA ZAHRAA TREDANO
فعلــى (،MARCAINE( CIN( :( AA455

أن) أعــاله  املذكــو5ة  البائعــة  دائنــي  (

املحكمــة) لــدى  بتعرضهــم  يتقدمــوا 

االبتدائيــة بالقنيطــرة داخــل أ ــل)15 

يومــا ابتــداء)مــن تا5يــخ النشــرة الثانيــة)

طبقــا للفصــل)84)مــن مدونــة التجــا5ة.

النشرة الثانية

عن 5ئيس مصلحة كتابة الضبط

مريم الحو�سي

منتدب قضائي من الد5 ة املمتازة

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة

ملف إشها5 بيع أصل تجا5ي
5قم : 2222/24

حساب خصو�سي 5قم : 11172

بمقت�سى عقد موثق حر5 بمكت0)

األستاذة بوشرى بحري موثقة بمدينة)

باع) (2222 فبراير) (12 القنيطرة بتا5يخ)

 Monsieur BOUJOUAL MORAD

 MAROCAIN C.I.N G425142

كمقهى) املستغل  التجا5ي  األصل 

طريق) الصناعية  باملنطقة  الكائن 

القنيطرة) (21 5قم) ب  (14 مهدية)

لدى) التجا5ي  بالسجل  واملقيد 

بالقنيطرة تحت) االبتدائية  املحكمة 

 62222 مبلغ) مقابل  (71434 5قم)

 LA التجا5ي) االسم  تحت  د5هما 

 Monsieur لفائدة) (PASSERELLE

 SI MOHAMMED ENNAFI

.MAROCAIN C.I.N A689421

املذكو5ين) البائعين  دائني  فعلى 

لدى) بتعرضهم  يتقدموا  أن  أعاله 

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة داخل)

يوما ابتداء) ((15( أ ل خمسة عشر)

من تا5يخ النشرة الثانية طبقا للفصل)

84)من مدونة التجا5ة.

النشرة الثانية

عن 5ئيس مصلحة كتابة الضبط

90 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
تقديم حصة في الشركة

ملف عدد : 21/2222

حساب عدد 19943

كتابــة) مصلحــة  5ئيــس  يعلــن 

بســال) االبتدائيــة  باملحكمــة  الضبــط 

فــي) أنــه بمقت�ســى عقــد موثــق مــؤ5خ 

تــم تقديــم حصــة) (،2222 فبرايــر) (12

فــي الشــركة مــن شــخص ذاتــي،)الســيد)

املسكيني كريم،)صيدالني 5قم سجله)

عنــوان محلــه 5قــم) (33758 التجــا5ي)

1287)ســكتو5 ب حي الســالم ســال.)إلى)

شــركة ذات مســؤولية محدودة تحمل)

: الخصائــص التاليــة)

التســمية):)صيدليــة املســكيني ســال)

شــركة ذات مســؤولية محــدودة ذات)

ممثــل وحيــد)؛

النشاط اال تماعي):)صيدلية.

 1287 5قــم) (: اال تماعــي) املقــر 

ســال. الســالم  بحــي  ســكتو5 

الرأسمال):)2.522.222)د5هم.

التعرضــات) فــإن  ميــع  وعليــه 

تقــدم بكتابــة الضبــط بهــذه املحكمــة)

داخــل أ ــل)15)يومــا ابتــداء)مــن تا5يــخ)

النشــر الثانــي للفصــل)84)ومــا يليــه مــن)

مدونــة التجــا5ة.
النشرة الثانية

83 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

تقديم حصة في الشركة
ملف عدد : 22/2222

حساب عدد 19944

كتابــة) مصلحــة  5ئيــس  يعلــن 

بســال) االبتدائيــة  باملحكمــة  الضبــط 

فــي) أنــه بمقت�ســى عقــد موثــق مــؤ5خ 

تــم تقديــم حصــة) (،2222 فبرايــر) (14

فــي الشــركة ن شــخص ذاتــي،)الســيدة)

ياســين تو5يــة،)صيدالنيــة 5قــم ســجلها)

 468 عنــوان محلهــا) (9472 التجــا5ي)

ســكتو5 أ حــي الرحمــة ســال.)إلــى شــركة)

تحمــل) محــدودة  مســؤولية  ذات 

: التاليــة) الخصائــص 
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ياســين) ابــن  صيدليــة  (: التســمية)

ســال شــركة ذات مســؤولية محــدودة)

؛ ذات ممثــل وحيــد)

النشاط اال تماعي):)صيدلية.

ســكتو5 أ) (468 (: املقــر اال تماعــي)

حــي الرحمــة ســال.

الرأسمال):)3.222.222)د5هم.

التعرضــات) فــإن  ميــع  وعليــه 

تقــدم بكتابــة الضبــط بهــذه املحكمــة)

داخــل أ ــل)15)يومــا ابتــداء)مــن تا5يــخ)

النشــر الثانــي للفصــل)84)ومــا يليــه مــن)

مدونــة التجــا5ة.
النشرة الثانية

84 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

تقديم حصة في الشركة
ملف 5قم : 23/2222

حساب عدد : 19945

كتابة) مصلحة  5ئيس  يعلن 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

في) مؤ5خ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 

حصة) تقديم  تم  (،2222 فبراير) (5

في الشركة من شخص ذاتي السيد)

5قم سجله) صيدالني  أمين،) بوزوبع 

5قم) محله  عنوان  (58456 التجا5ي)

االنبعاث) حي  صغير  آيت  زنقة  (468

مسؤولية) ذات  شركة  إلى  سال.)

محدودة تحمل الخصائص التالية):

صيدلية صالح الدين) (: التسمية)

سال شركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات ممثل وحيد.

النشاط اال تماعي):)صيدلية.
زنقة) (468 5قم) (: املقر اال تماعي)

آيت صغير حي االنبعاث)-)سال.

الرأسمال):)2.222.222)د5هم.

التعرضات) فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

15)يوما ابتداء)من تا5يخ) داخل أ ل)

وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدوتة التجا5ة.
النشرة الثانية

85 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

تقديم حصة في الشركة
ملف 5قم 24/2222

حساب عدد : 19946

كتابة) مصلحة  5ئيس  يعلن 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

في) مؤ5خ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 

حصة) تقديم  تم  (،2222 فبراير) (5

في الشركة من شخص ذاتي السيد)

الزيادي إليا2،)صيدالني 5قم سجله)

التجا5ي)34852)عنوان محله تجزئة)

سيدي) (1 محل) (37 عها5ة) عمر  ابن 

مو�سى)-)سال.

)إلى شركة ذات مسؤولية محدودة)

تحمل الخصائص التالية):

التسمية):)صيدلية الهدى صونتي)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

ممثل وحيد.

النشاط اال تماعي):)صيدلية.

تجزئة ابن عمر) (: املقر اال تماعي)

عها5ة)37)محل)1)سيدي مو�سى)-)سال.

الرأسمال):)1.722.222)د5هم.

التعرضات) فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

15)يوما ابتداء)من تا5يخ) داخل أ ل)

وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدوتة التجا5ة.
النشرة الثانية

86 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

تقديم حصة في الشركة
ملف 5قم 25/2222

حساب عدد : 19947

كتابة) مصلحة  5ئيس  يعلن 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

في) مؤ5خ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 

حصة) تقديم  تم  (،2222 فبراير) (5

في الشركة من شخص ذاتي السيد)

برادة التهامي الكوزي،)صيدالني 5قم)

سجله التجا5ي)16658)عنوان محله)

112)شا5ع يوسف بن تاشفين)-)سال.

)إلى شركة ذات مسؤولية محدودة)

تحمل الخصائص التالية):

أم) صونتي  إسبا2  (: التسمية)

القرى))شركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات ممثل وحيد.

النشاط اال تماعي):)صيدلية.

شا5ع) (112 (: اال تماعي) املقر 

يوسف بن تاشفين)-)سال.

الرأسمال):)2.422.222)د5هم.

التعرضات) فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

15)يوما ابتداء)من تا5يخ) داخل أ ل)

وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدوتة التجا5ة.
النشرة الثانية

87 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

تقديم حصة في الشركة
ملف 5قم 26/2222

حساب عدد : 19951

كتابة) مصلحة  5ئيس  يعلن 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

في) مؤ5خ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 

تقديم حصة) تم  (،2222 فبراير) (11

في الشركة من شخص ذاتي السيد)

صيدالني 5قم سجله) املريني يونس،)

 828 محله) عنوان  (1452 التجا5ي)

شا5ع ابن الهيثم حي االنبعاث)-)سال.

)إلى شركة ذات مسؤولية محدودة)

تحمل الخصائص التالية):

سال)) بوبيلير  صيدلية  (: التسمية)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

ممثل وحيد.

النشاط اال تماعي):)صيدلية.

شا5ع ابن) (828 (: املقر اال تماعي)

الهيثم حي االنبعاث)-)سال.

الرأسمال):)3.222.222)د5هم.

التعرضات) فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

15)يوما ابتداء)من تا5يخ) داخل أ ل)

وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدوتة التجا5ة.
النشرة الثانية

88 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف 5قم : 2222/27
حساب 5قم : 19948

تقديم حصة في الشركة
كتابة) مصلحة  5ئيس  يعلن 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
في) مؤ5خ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 
تقديم حصة) تم  (،2222 فبراير) (12
في الشركة من شخص ذاتي السيد)
صيدالني 5قم سجله) بيركان محمد،)
 277 محله) عنوان  (7548 التجا5ي)
سيدي) شا5ع مرموشة،) زنقة تزوتة،)
مو�سى،)سال إلى شركة ذات مسؤولية)

محدودة تحمل الخصائص التالية):
سال) األيوبي  صيدلية  (: التسمية)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

ممثل وحيد.
النشاط اال تماعي):)صيدلية.

277)زنقة تزوتة) (: املقر اال تماعي)
شا5ع مرموشة،)سيدي مو�سى،)سال.

الرأسمال):)3.622.222)د5هم.
وعليه فإن  ميع التعرضات تقدم)
بكتابة الضبط بهذه املحكمة داخل)
يوما ابتداء) ((15( أ ل خمسة عشر)
من تا5يخ النشر الثاني طبقا للفصل)

84)وما يليه من مدونة التجا5ة.
النشرة الثانية

89 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
تقديم حصة في الشركة

ملف 5قم : 28/2222
حساب 5قم : 19952

كتابة) مصلحة  5ئيس  يعلن 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 5 أنه بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في)
في) حصة  تقديم  تم  (،2222 فبراير)
السيدة) ذاتي  شخص  من  الشركة 
5قم) صيدالنية  سفير،) خديجة 
6236)عنوان محلها) سجلها التجا5ي)
حي السالم سال إلى) (23 بلوك) (1584
شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل)

الخصائص التالية):
سالم) سفير  صيدلية  (: التسمية)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

ممثل وحيد.
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النشاط اال تماعي):)صيدلية.

حي) (23 بلوك) (1584 (: العنوان)

السالم سال.

الرأسمال):)2.622.222)د5هم.

وعليه فإن  ميع التعرضات تقدم)

بكتابة الضبط بهذه املحكمة داخل)

يوما ابتداء) ((15( أ ل خمسة عشر)

من تا5يخ النشر الثاني طبقا للفصل)

84)وما يليه من مدونة التجا5ة.
النشرة الثانية

96 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكت0 السجل التجا5ي

ملف إشها5 بيع أصل تجا5ي
5قم : 2222/25

حساب 5قم 2214

التوثيقي) العقد  بمقت�سى 

فبراير) (22 املسجل بالعرائش بتا5يخ)

بمكت0 األستاذ عماد لحكيم) (2222

باعت) العرائش،) بمدينة  موثق 

 LIXUS DISTRIBUTION شركة)

ش.ذ.م.م في شخص ممثلها القانوني)

القسيري�سي) بدوا5  اال تماعي  مقرها 
املخازن) وادي  دائرة  الساحل  ج 

العرائش سجلها التجا5ي 5قم)1821،)

SEINEC MAROC)ش.ذ.م.م) لشركة)

مقرها) القانوني  ممثلها  شخص  في 

اال تماعي 5قم)15)التجزئة الصناعية)
التجا5ي) سجلها  العرائش  اوسطال 
للمحل) الحق في الكراء) (،2883 5قم)

املغرب) بتجزئة  الكائن  التجا5ي 

 2299B و) (2299A 5قم) الجديد 

املادية) عناصره  بجميع  بالعرائش،)

واملعنوية.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
مكت0 السجل التجا5ي) (- بالعرائش)

-)داخل أ ل)15)يوما املوالية للنشرة)

الثانية.
النشرة األولى

5ئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء):)املصطفى 5ياني

83 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكت0 السجل التجا5ي

ملف إشها5 بيع أصل تجا5ي
5قم 23/2222

حساب 5قم 2276

بمقت�سى العقد العرفي املصادق)

السلطة) طرف  من  إمضائه  على 

ديسمبر) (2 بتا5يخ) بالعرائش  املحلية 

ديسمبر) (19 بتا5يخ) املسجل  (2219

باع السيد عبد العزيز غيالن) (2219

 LB 5قم) الوطنية  تعريفه  بطاقة 

الوهابي) سناء) للسيدة  (،41242

5قم) الوطنية  تعريفها  بطاقة 

شعبان) تجزئة  عنوانها  (،LA52411
العرائش) (12 5قم) (642 عما5ة) (2

في) والحق  التجا5ي  األصل   ميع 

الكراء)للمحل التجا5ي الكائن بشا5ع)

 118 موالي محمد بن عبد هلل 5قم)

املادية) عناصره  بجميع  بالعرائش،)

واملعنوية.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
-)مكت0 السجل التجا5ي))) ( بالعرائش)

داخل أ ل)15)يوما للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
)5ئيس كتابة الضبط

91 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكت0 السجل التجا5ي

ملف إشها5  عل أصل تجا5ي حصة 
في 5أسمال شركة

5قم 24/2222

حساب 5قم 2153

بناء)على القانون األسا�سي لشركة)

ذات) شركة  (USINAGE ZAHIR

مسؤولية محدودة بشريك وحيد في)

 4 في) عليه  املصادق  التأسيس  طو5 

فبراير)2222)والذي تم بمو به تقديم)

 ميع األصل التجا5ي الذي يستغل)

 MECANICIEN للميكانيك) كمحل 

الكائن) (CONSTRUCTEUR

العرائش،) (2 5قم) اللوكو2  بتجزئة 

واملسجل بالسجل التجا5ي باملحكمة

5قم) تحت  بالعرائش  االبتدائية  (
بجميع) التحليلي  السجل  من  (1972
كحصة) واملعنوية  املادية  عناصره 
اعاله. املذكو5ة  الشركة  5أسمال  في 
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
-)مكت0 السجل التجا5ي))) ( بالعرائش)

داخل أ ل)15)يوما للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

)5ئيس كتابة الضبط

92 مكرر

املحكمة التجارية بالخميسات
بيع أصل تجا5ي

ملف 5قم 2222/52
حساب 5قم 8528

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 31)يناير)2222)باع السيد نبيل ايت)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  حبيبي،)
للسيد عالل دامية،) (X345327 5قم)
 X15958 5قم) ب.ت.و  ل  الحامل 
شا5ع) الكائن  التجا5ي  األصل 
حي الوحدة) (161 الحسن األول 5قم)
عناصرهما) بجميع  الخميسات،)
املادية واملعنوية بثمن قد5ه)122.222 

د5هم.
وعليه فإن  ميع التعرضات يج0)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
أ ل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 
النشرة) صدو5  تا5يخ  من  يوما  (15

الثانية.
النشرة الثانية

)5ئيس مصلحة كتابة الضبط

118 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط

مكت0 السجل التجا5ي 
إعالن  ببيع أصل تجا5ي

)إن 5ئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بتطوان تطبيقا)
مدونة) من  (83 الفصل) ملقتضيات 
التجا5ة القانون 5قم)19.95)يعلن أنه)
األستاذ) ( تلقاه) بمقت�سى 5سم الذي 
بتطوان) موثق  الخطي0  إد5يس 
بتا5يخ))7)فبراير)2222)باعت السيدة

مريم دابو الحاملة لبطاقةالتعريف) (

الوطنية 5قم)L478662) ميع األصل)

املادية) عناصره  بكافة  التجا5ي 

املقاومة) بشا5ع  والكائن  واملعنوية 
تطوان واملسجل تحت 5قم) (25 5قم)

باملحكمة) التجا5ي  بالسجل  (42744

شركة) لفائدة  بتطوان  االبتدائية 

اال تماعي) مقرها  (ALLIANCE BILI

94)شا5ع القاهرة الوالية سانتر بلوك)

4)إقامة أ الطابق األ5�سي محل)7)عين)

ملول تطوان.

بمصلحة)) التعرضات  وستقبل 

السجل التجا5ي باملحكمة االبتدائية)

يوما من) (15 بتطوان وذلك إلى غاية)

صدو5 اإلعالن الثاني.

النشرة األولى

65 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف التنفيذ 5قم : 22/93

بيع عقا5 باملزاد العلني
مواصلة ل 17/793 أسري

لفائدة : هشام الحمدانية

ينوب عنه األستاذ : احمد بنحسو

املحامي بهيئة بني مالل

ضد : عمر الحمدانية ومن معه

كتابة) مصلحة  5ئيس  يعلن 

الضبط لدى ابتدائية بني مالل املوقع)

أسفله أنه بتا5يخ)19)ماي)2222)على)

الساعة الواحدة بعد الزوال بقاعة)

سيقع بيع) البيوعات بهذه املحكمة،)

باملزاد العلني للعقا5 موضوع مطل0)

امللك) (12/33866 5قم) التحفيظ 

املسمة)»الحمدانية)1«)والكائن بزنقة)

املسجد بني مالل مساحته حوالي)192 

متر مربع له وا هة تطل على الشا5ع)

 زء)منه موالي لجهة الطريق به بناية)

قديمة تتكون من سفلي يحتوي على)
يحتوي) علوي  وطابق  وغرفة  دكان 

على صالون وغرفتين ومطبخ وحمام)

يتوسطهم))بهو ونصفه الداخلي مهدم)

بناء)على قرا5 الهدم الصاد5 عن بلدية)

بني مالل تحت 5قم)2213/25.
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وقد حدد الثمن االفتتاحي لبيعه)

د5هم.) (576.222 باملزاد انطالقا من)

الف) وسبعون  وستة  )خمسمائة 

د5هم).

وعلى من 5ست عليه املزايدة أن)

يؤدي الثمن فو5ا مع زيادة)3%)وا 0)

الخزينة العامة.

يمكن) املعلومات  عن  وللمزيد 

التنفيذات) بقسم  االتصال 

القضائية لالطالع على دفتر الشروط)

والتحمالت.
5ئيس كتابة الضبط

اإلمضاء):)صالح مسضق

80

املحكمة االبتدائية ببني مالل

ملف التنفيذ 5قم : 19/1252

بيع عقا5 باملزاد العلني

لفائدة : فاطمة شويخي ومن معها

ينوب عنه ذ/ محمد وتاب املحامي

بهيئة بني مالل

ضد : محمد شويخي

كتابة) مصلحة  5ئيس  يعلن 

بني) ابتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

على) (2222 يونيو) (9 مالل أنه بتا5يخ)

الساعة الواحدة بعد الزوال بقاعة)

سيقع بيع) البيوعات بهذه املحكمة،)

عبا5ة) الذي  العقا5  في  العلني  باملزاد 

5قم) (3 بالزنقة) الكائنة  الدا5  عن 

مالل) بني  النزالة  حمدان  أوالد  (21

واملتكونة من طابق سفلي وسطح بها)

وفناء) ومرحاض  ومطبخ  ثالث غرف 

 مساحتها حوالي)122)متر مربع حدودها

يمينا) قبلة طريق الحندق،) (: كالتالي)

صالح بن علوش،)شماال و5ثة بوعبيد)

بن حجوا وغروبا املعطي بن املعلم.

لبيع) االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 

مبلغ) في  الخبير  طرف  من  العقا5 

ومائتي) )مليون  د5هم) (1.222.222

ألف))د5هم).

وعلى من 5ست عليه املزايدة ان)

يؤدي الثمن فو5ا مع زيادة)3%)وا 0)

الخزينة العامة.

يمكن) املعلومات  عن  وللمزيد 

االتصال بقسم التنفيذات القضائية)

دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
5ئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء):)صالح مسضق

81

املحكمة االبتدائية ببني مالل

ملف التنفيذ 5قم : 19/1346

بيع عقا5 باملزاد العلني

لفائدة : مليكة ترايو5 ومن معها

ينوب عنه : األستاذ السعيد عمراوي 

محامي بهيئة بني مالل

ضد : عبد الكريم ترايو5 ومن معه

كتابة) مصلحة  5ئيس  يعلن 

ابتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 ماي) (26 بني مالل أنه بتا5يخ)

بقاعة) زواال  الواحدة  الساعة  على 

سيقع بيع) البيوعات بهذه املحكمة،)

باملزاد العلني للعقا5 الذي عبا5ة عن)

على) يشتمل  سفلي  طابق  به  منزل 

أ5بع دكاكين وطابق علوي يتكون من)

 124 مساحته) وسطح  شقق  ثالث 

45  م م والكائن بحي بولكرون الرقم)

بني مالل.

لبيع) االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 

مبلغ) في  الخبير  طرف  من  العقا5 

)أ5بعمائة وخمسون) 452.222)د5هم)

ألف د5هم).

وعلى من 5ست عليه املزايدة ان)

يؤدي الثمن فو5ا مع زيادة)3%)وا 0)

الخزينة العامة.

يمكن) املعلومات  من  وللمزيد 

االتصال بقسم التنفيذات القضائية)

دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.

5ئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء):)صالح مسضق

82

املحكمة االبتدائية بتازة

ملف بيع أصل تجا5ي  5قم : 

35/2222

إشها5 بيع أصل تجا5ي
من) منجز  عقد  بمقت�سى  (

العيا�سي) محمد  األستاذ  طرف 

في اإلمضاء) مصحح  بتازة   املحامي 

  23)يناير)2222)ومسجل بتازة بتا5يخ)

السيد) اشترى  (،2222 يناير) (23

مغربي) أحمد  بن  الغفولي  منصف 

أبريل) (17 بتا5يخ) مزداد  الجنسية 

 Z498956 و) ت  ب  5قم  (1992

د5ب موالي عبد السالم) (1 الساكن)

أحيى) السيد  له  البائع  من  تازة،)

الجنسية) مغربي  ( ابراهيم) بن  عدي 

5قم) (1982 ما25) (32 مزدادة بتا5يخ)

ب ت و ص)Z 422285)الساكن)143 

األصل) تازة،) (1 القد2) (1 مجموعة)

الزيتونة) باب  بحي  الكائن  التجا5ي 

العليا) تازة  (5 5قم) (11 مجموعة)

واملسجل بالسجل التجا5ي باملحكمة)

 16292 5قم) تحت  بتازة  االبتدائية 

واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 

بثمن قد5ه)172.222)د5هم.

بمكت0) التعرضات  وستقبل 

السجل التجا5ي باملحكمة االبتدائية)

بتازة))داخل أ ل)15)يوما تبتدئ من)

تا5يخ صدو5 النشرة الثانية بالجريدة)

الرسمية.

النشرة األولى

عن))5ئيس كتابة الضبط

84 مكرر

محكمة االستئناف بفا2

ملخص الحكم أو القرا5

املسعودي،) (: العائلي) االسم 

أحمد ابن محمد) (: االسم الشخ�سي)

بنت) حكيمة  وأمه  ( العزيز) عبد  بن 

بتاونات) (2223 بتا5يخ) حميد املولود 

8) نان) زنقة) (22 برقم) الساكن 

حكم عليه) ( السراج الجنانات فا2)

من طرف) (2219 ديسمبر) (32 بتا5يخ)

أ ل) من  بفا2  الجنايات  غرفة 

املوصوفة) السرقة  محاولة   ناية 

ومعاقبته عن ذلك) ( بالليل والكسر)

بسنة واحدة حبسا))موقوف التنفيذ)

وتحميله الصائر دون إ با5.

الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات0 الضبط

86

محكمة االستئناف بفا2

ملخص الحكم أو القرا5

االسم) الشاوي،) (: العائلي) االسم 

نو5) ابن  املغيث  عبد  (: الشخ�سي)

الدين وأمه حليمة بنت محمد املولود)

الساكن برقم) (2224 يناير) (4 بتا5يخ)

كناوة) صهريج  علي  الفقير  بالد  (25

يناير) (22 بتا5يخ) عليه  حكم  فا2 

الجنايات) غرفة  طرف  من  (2222

أ ل  ناية) من  بفا2  لألحداث 

هتك عرض قاصر بالعنف ومعاقبته)

نافذا) عن ذلك بسنة واحدة حبسا 

وتحميله الصائر دون إ با5.

الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات0 الضبط

85
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابتداء)

من)23)ما25)2222)إلى غاية)1)أبريل)

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2222

السيد) لفائدة  املاء،) و ل0  بحفر 

العنوان دوا5 السواملة) احمد خليلي،)

 ماعة الثوالث،)املتعلق بحفر و ل0)

املنزلية االستعماالت  أ ل  من   املاء)

»ا5ض) املدعو) بامللك  والسقي 

أ5بعة) مساحته  البالغة  الحطة«،)

خداديم كبيرة تقريبا،)الكائن بجماعة)

دائرة) يكرن،) بني  قيادة  الثوالث 

سطات الجنوبية،)إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

دائرة) يكرن،) بني  قيادة  الثوالث 

سطات الجنوبية،)إقليم سطات.

6

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة بني عامر ابتداء)

من)23)ما25)2222)إلى غاية)1)أبريل)

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2222

السيد) لفائدة  املاء،) و ل0  بحفر 

حي) العنوان  الحاج،) ابن  الجاللي 

السويكية 5قم)238)قلعة السراغنة،))

أ ل) من  املاء) و ل0  بحفر  املتعلق 

 5 وسقي) املنزلية  االستعماالت 

»بالد) املدعو) بامللك  فقط  هكتا5ات 

البالغة) السايح«،) وسيد  ملريس 

 85 آ5) (94 هكتا5ا) (11 مساحته)

سنتيا5،)الكائن بجماعة أوالد امسبل)

بني) القلعة  دائرة  عامر،) بني  قيادة 

عامر،)إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

عامر،) بني  قيادة  امسبل  أوالد 

إقليم قلعة) دائرة القلعة بني عامر،)

السراغنة.

7

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

أوالد) لوناسدة  قيادة  بمقر  سيجري 

يعكوب ابتداء)من)23)ما25)2222)إلى)

غاية)1)أبريل)2222)بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

دوا5) العنوان  عتيق،) محمد  السيد 

السبت أوالد الكرن قلعة السراغنة،)

أ ل) من  املاء) و ل0  بحفر  املتعلق 

»الغابة«،) املدعو) بامللك  السقي 

سنتيا5،) (5 آ5) (42 مساحته) البالغة 

قيادة) الكرن  أوالد  بجماعة  الكائن 

لوناسدة)-)أوالد يعكوب،)دائرة القلعة)

أهل الغابة،)إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

أوالد) (- لوناسدة) قيادة  الكرن  أوالد 

الغابة،) أهل  القلعة  دائرة  يعكوب،)

إقليم قلعة السراغنة.

8

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

أوالد) لوناسدة  قيادة  بمقر  سيجري 

يعكوب ابتداء)من)23)ما25)2222)إلى)

غاية)1)أبريل)2222)بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

العنوان دوا5) السيد خليفة  ابري،)

املتعلق) القلعة،) أوالد ايكو لوناسدة 

السقي) أ ل  من  املاء) و ل0  بحفر 

البالغة) »الغابة«،) املدعو) بامللك 

مساحته)4)هكتا5)25)آ5)94)سنتيا5،)

قيادة) لونساندة  بجماعة  الكائن 

لوناسدة)-)أوالد يعكوب،)دائرة القلعة)

أهل الغابة،)إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

أوالد) (- لوناسدة) قيادة  لوناسدة 

الغابة،) أهل  القلعة  دائرة  يعكوب،)

إقليم قلعة السراغنة.

9

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

أوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوناسدة)

 2222 ما25) (23 من) يعكوب ابتداء)

بحث) (2222 أبريل) فاتح  غاية  إلى 

و ل0) بحفر  الترخيص  مشروع  في 

لفائدة السيد الرحالي ا5وي�سي) املاء،)

ومن معه العنوان دوا5 اوالد مسعود)

املاء) املتعلق بحفر و ل0  لوناسدة،)

من أ ل السقي بامللك املدعو الغابة)

 11 ا5) (98 1)هكتا5) البالغة مساحته)

لوناسدة) بجماعة  الكائن  سنتيا5 

أوالد يعكوب دائرة) (- قيادة لوناسدة)

قلعة) إقليم  الغابة  أهل  (- القلعة)

السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

أوالد) (- لوناسدة) قيادة  لوناسدة 

الغابة) أهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.

10

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

أوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوناسدة)

 2222 ما25) (23 من) يعكوب ابتداء)

بحث في) (2222 إلى غاية فاتح أبريل)

مشروع الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

لفائدة السيد اد5يس صابر ومن معه)

العنوان دوا5 اوالد حسون لوناسدة)

قلعة السراغنة،)املتعلق بحفر و ل0)

بامللك املدعو) السقي  من أ ل  املاء)

اجحيميمة البالغة مساحته)2)هكتا5)

بجماعة) الكائن  سنتيا5  (42 ا5) (2

أوالد) (- لوناسدة) قيادة  لوناسدة 

الغابة) أهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

أوالد) (- لوناسدة) قيادة  لوناسدة 

الغابة) أهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.

11

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

(- لوناسدة) قيادة  بمقر  سيجري 

ما25) (23 من) ابتداء) يعكوب  أوالد 

 2222 أبريل) فاتح  غاية  إلى  (2222

بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 

لفائدة السيد امليلودي) و ل0 املاء،)

البهالي العنوان دوا5 اوالد �سي عي�سى)

لوناسدة القلعة،)املتعلق بحفر و ل0)

بامللك املدعو) السقي  من أ ل  املاء)

 14 3)هكتا5) الغابة البالغة مساحته)

ا5)8)سنتيا5 الكائن بجماعة لوناسدة)
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أوالد يعكوب دائرة) (- قيادة لوناسدة)

قلعة) إقليم  الغابة  أهل  (- القلعة)

السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

أوالد) (- لوناسدة) قيادة  لوناسدة 

الغابة) أهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.

12

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

أوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوناسدة)

 2222 ما25) (23 من) يعكوب ابتداء)

بحث في) (2222 إلى غاية فاتح أبريل)

مشروع الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

لفائدة السيدين اد5يس كمال واحمد)

مسعود) اوالد  دوا5  العنوان  كمال 

املتعلق) السراغنة،) قلعة  لوناسدة 

السقي) أ ل  من  املاء) و ل0  بحفر 

بامللك املدعو الغابة البالغة مساحته)

بجماعة) الكائن  سنتيا5  (93 ا5) (52

أوالد) (- لوناسدة) قيادة  لوناسدة 

الغابة) أهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

أوالد) (- لوناسدة) قيادة  لوناسدة 

الغابة) أهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.

13

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

 2222 ما25) (23 من) سيجري ابتداء)

بحث في) (2222 إلى غاية فاتح أبريل)

مشروع الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

لفائدة السيد احمد النعيمي العنوان)

بني) األدا5سة  حي  (1 زنقة) (85 5قم)

من) املتعلق بحفر و ل0 املاء) مالل،)

املنفردة) املنزلية  االستعماالت  أ ل 

السالم) 5ياض  (II-20 املدعو) بامللك 

سنتيا5) (83 ا5) (3 مساحته) البالغة 

الكائن بجماعة بني مالل باشوية بني)

مالل عمالة بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

عمالة مالل  بني  باشوية  مالل   بني 

بني مالل.

14

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة فطواكة ابتداء)

من)25)ما25)2222)إلى غاية)3)أبريل)

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2222

بحفر و ل0 املاء،)لفائدة السيد عبد)

السالم التشبيبي العنوان دوا5 سمدن)

املتعلق) ( أزيالل،) فطواكة  اهود ين 

السقي) أ ل  من  املاء) و ل0  بحفر 

البالغة) و2) (1 بامللك املدعو السكين)

سنتيا5) (39 آ5) (11 1هكتا5) مساحته)

قيادة) ( الكائن بجماعة تدلى فطواكة)

فطواكة دائرة فطواكة إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

قيادة فطواكة دائرة) ( تدلى فطواكة)

فطواكة إقليم أزيالل.

38

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

عبدون) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) (2222 ما25) (25 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2222 أبريل) (3

لفائدة) الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

املكت0) ممثل  قرماش  كريم  السيد 

فرع خريبكة) (- للفوسفاط) الشريف 

العنوان الرقم)3،)زنقة وادي املخازن)

املتعلق بحفر) حي م.ش.ف خريبكة،)

و ل0 املاء)من أ ل سقي املساحات)

الخضراء)بامللك املدعو املر2 البالغة)

89)سنتيا5) آ5) (58 9)هكتا5) مساحته)

قيادة) ( الكائن بجماعة أوالد عبدون)

إقليم) خريبكة  دائرة  عبدون  أوالد 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

عبدون) أوالد  قيادة  ( عبدون) أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

39

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث

وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

بوعلي) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) (2222 ما25) (25 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2222 أبريل) (3

لفائدة) الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

دوا5) العنوان  5حاني،) السيد محمد 

بو نيبة أوالد اعمر قلعة السراغنة،))

أ ل) من  املاء) و ل0  بحفر  املتعلق 

الحمر) الحجر  املدعو  بامللك  السقي 

 27 آ5) (11 1)هكتا5) البالغة مساحته)

عمرو)) أوالد  بجماعة  الكائن  سنتيا5 

قيادة أوالد بو علي دائرة القلعة)-)بني)

عامر))إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

علي) بو  أوالد  قيادة  ( عمرو) أوالد 

دائرة القلعة)-)بني عامر))إقليم قلعة)

السراغنة.

40

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

سيجري بمقر قيادة أوالد ز5اد ابتداء)

من)25)ما25)2222)إلى غاية)3)أبريل)

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2222

السيد) لفائدة  املاء،) و ل0  بحفر 

امليل) حي  العنوان  فتحي،) محمد 

املتعلق) ( قلعة السراغنة،) (234 5قم)

السقي) أ ل  من  املاء) و ل0  بحفر 

بامللك املدعو فدان السكوم البالغة)

سنتيا5) (17 آ5) (9 هكتا5) (4 مساحته)

الكائن بجماعة أوالد ز5اد قيادة أوالد)

ز5اد دائرة القلعة)-)أهل الغابة))إقليم)

قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

دائرة) ز5اد  أوالد  قيادة  ز5اد  أوالد 

قلعة) إقليم  ( الغابة) أهل  (- القلعة)

السراغنة.

41

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

الغابة) أهل  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) (2222 ما25) (25 من) ز5اد ابتداء)

غاية)3)أبريل)2222)بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

العنوان) بركة،) بوشعي0  السيد 

قلعة) (1244 5قم) السويكية  د5ب 

السراغنة،))املتعلق بحفر و ل0 املاء)

بالد) املدعو  بامللك  السقي  أ ل  من 

لغد5 البالغة مساحته)2)هكتا5)17)آ5)

6)سنتيا5 الكائن بجماعة ميات))قيادة)

أهل الغابة دائرة القلعة)-)أهل الغابة))

إقليم قلعة السراغنة.
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لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

ميات))قيادة أهل الغابة دائرة القلعة)

-)أهل الغابة))إقليم قلعة السراغنة.

42

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

الغابة) أهل  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى) (2222 ما25) (25 من) ز5اد ابتداء)

غاية)3)أبريل)2222)بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

العنوان) دحمان،) خليفة  السيد 

قلعة) الشرقي  أوالد  املعيزات  دوا5 

السراغنة،))املتعلق بحفر و ل0 املاء)

من أ ل السقي بامللك املدعو ملحا5ش)

 52 آ5) (96 4)هكتا5) البالغة مساحته)

سنتيا5 الكائن بجماعة أوالد الشرقي))

قيادة أهل الغابة دائرة القلعة)-)أهل)

الغابة))إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

أوالد الشرقي))قيادة أهل الغابة دائرة)

القلعة)-)أهل الغابة))إقليم قلعة السراغنة.

43

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

أوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوناسدة)

يعكوب ابتداء)من)25)ما25)2222)إلى)

غاية)3)أبريل)2222)بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

العنوان) بوعزاوي،) أحمد  السيد 

دوا5 أوالد الغازي أوالد يعقوب قلعة)

السراغنة،))املتعلق بحفر و ل0 املاء)

من أ ل السقي بامللك املدعو الغابة)

 92 آ5) (69 1)هكتا5) البالغة مساحته)

سنتيا5 الكائن بجماعة أوالد يعكوب))

أوالد يعكوب دائرة) (- قيادة لوناسدة)

قلعة) إقليم  ( الغابة) أهل  (- القلعة)

السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

أوالد) (- )قيادة لوناسدة) أوالد يعكوب)

الغابة)) أهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.

44

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

عبو) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

 2222 ما25) (25 من) الهدامي ابتداء)

في) بحث  (2222 أبريل) (3 غاية) إلى 

مشروع الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

لفائدة السيد سيف الدين بوكركو5،)

العنوان زنقة 5فاييل مريكسال إقامة)

كرمة)1)شقة)39)طابق)3)ع ب الدا5)

املتعلق بحفر و ل0 املاء) ( البيضاء،)

من أ ل السقي بامللك املدعو أ5ض)

هكتا5) مساحته  البالغة  املكيرنات 

بجماعة) الكائن  واحد وخدام واحد 

بن معاشو))قيادة أوالد عبو الهدامي)))

دائرة برشيد))إقليم برشيد.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

بن معاشو))قيادة أوالد عبو الهدامي)))

دائرة برشيد))إقليم برشيد.

45

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

 سيجري بمقر قيادة تساوت ابتداء)من)

أبريل) (3 غاية) إلى  (2222 ما25) (25

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2222

السيد) لفائدة  املاء) و ل0  بحفر 

العنوان) الهوة  الرحمان  عبد 

قلعة) الشطيبة  بوبكر  اوالد  دوا5 

و ل0) بحفر  املتعلق  السراغنة،)

بامللك املدعو) السقي  من أ ل  املاء)

مساحته) البالغة  ساقية«)  »هوتة 

بجماعة) الكائن   2 (95 آ5) (96

الشطيبة قيادة تساوت دائرة القلعة)

-)بني عامر إقليم السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

الشطيبة قيادة تساوت دائرة القلعة)

-)بني عامر إقليم السراغنة.

46

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

مالل) ببني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني سمير ابتداء)

من)25)ما25)2222)إلى غاية)3)أبريل)

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2222

السيدة) لفائدة  املاء) و ل0  بحفر 

5حمونة العراج العنوان زنقة)1)الرقم)1 

القريعة وادي زم،)املتعلق بحفر و ل0)

املنزلية) االستعماالت  أ ل  من  املاء)

»حمري«،) املدعو) بامللك  املنفردة 

((2 (97 آ5) (26 مساحته)  البالغة 

بني) قيادة  بني سمير  بجماعة  الكائن 

سمير دائرة واد زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم)

إقليم خريبكة.

47

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة الشكران ابتداء)

من)25)ما25)2222)إلى غاية)3)أبريل)

الترخيص) مشروع  في  بحث  (2222

بحفر و ل0 املاء)لفائدة السيد خليفة)

مركز) العنوان  معه  ومن  مغوص 

املتعلق) أبي الجعد،) تاشرافت دائرة 

السقي) أ ل  من  املاء) و ل0  بحفر 

الجديد«،) »الواد  املدعو) بامللك 

البالغة مساحته)3)ه الكائن بجماعة)

ابي) دائرة  الشكران  قيادة  تشرافت 

الجعد إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

ابي) دائرة  الشكران  قيادة  تشرافت 

الجعد إقليم خريبكة.

48

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

الشكران) قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) (2222 ما25) (25 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2222 أبريل) (3

لفائدة) املاء) و ل0  بحفر  الترخيص 

العنوان) شمالل  يزة  السيدة 

املتعلق) تاشرافت،) مركز  ماعة 

السقي) أ ل  من  املاء) و ل0  بحفر 

البالغة) »املقس«،) املدعو) بامللك 

متر مربع) (322  مساحته خدامين إال)

قيادة) تشرافت  بجماعة  الكائن 

إقليم) الجعد  أبي  دائرة  الشكران 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

أبي) دائرة  الشكران  قيادة  تشرافت 

الجعد إقليم خريبكة.

49

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

السماعلة) قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) (2222 ما25) (25 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2222 أبريل) (3
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لفائدة) املاء) و ل0  بحفر  الترخيص 

العنوان) بحراوي  صالح  السيد 

زم،) وادي  غشت  (22 تجزئة) (776

أ ل) من  املاء) و ل0  بحفر  املتعلق 

»حيط«،) املدعو) بامللك  السقي 

(2 (72 آ5) (64 ه) (1  البالغة مساحته)

قيادة) ملعادنة  بجماعة  الكائن 

السماعلة دائرة واد زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

ملعادنة قيادة السماعلة دائرة واد زم)

إقليم خريبكة.

50

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

ايعيش) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) (2222 ما25) (25 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2222 أبريل) (3

لفائدة) املاء) و ل0  بحفر  الترخيص 

العنوان) الرماني  محمد  السيد 

يعيش) اوالد  الزوائر  داود  اوالد   دوا5 

و ل0) بحفر  املتعلق  مالل،) بني 

بامللك املدعو) السقي  من أ ل  املاء)

السيمو5«،) اوالد  »السعيدانية 

واحد) هكتا5  (1 مساحته)  البالغة 

قيادة) ايعيش  أوالد  بجماعة  الكائن 

إقليم) مالل  بني  دائرة  ايعيش   أوالد 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

أوالد ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.

51

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم   الحوض 

تاكزيرت) قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) (2222 ما25) (25 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2222 أبريل) (3

لفائدة) املاء) و ل0  بحفر  الترخيص 

تانوغة) العنوان  مالك   السيد احمد 

و ل0) بحفر  املتعلق  مالل،) بني 

بامللك املدعو) السقي  من أ ل  املاء)

ه) (4 مساحته) البالغة  »امشاض«،)

2 الكائن بجماعة تانوغة) (58 آ5) (4

قيادة تاكزيرت دائرة القصيبة إقليم)

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

تانوغة قيادة تاكزيرت دائرة القصيبة)

إقليم بني مالل.

52

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث

وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سعيد) أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) (2222 ما25) (25 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2222 أبريل) (3

لفائدة) املاء) و ل0  بحفر  الترخيص 

حي) العنوان  غياث  احمد  السيد 

 47 الرقم) مليلية  زنقة  البطوا5 

املاء) و ل0  بحفر  املتعلق  سطات،)

املنزلية) االستعماالت  أ ل  من 

والسقي بامللك املدعو)»دا5 الغيسة«،)

(2 (66 آ5) (56 ه) (2  البالغة مساحته)

قيادة) سعيد  أوالد  بجماعة  الكائن 

أوالد سعيد دائرة سطات الشمالية)

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد دائرة)

سطات الشمالية إقليم سطات.

53

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم   الحوض 

نيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) (2222 ما25) (25 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2222 أبريل) (3

لفائدة) املاء) و ل0  بحفر  الترخيص 

العنوان) مروان  مصطفى  السيد 

 مصحة الزيتون شا5ع الحسن الثاني)

املتعلق بحفر و ل0 املاء) بني مالل،)

فقط) هكتا5ات  (5 سقي) أ ل  من 

بامللك املدعو)»باب املروج«،)البالغة)

83)2 الكائن) آ5) (85 ه) (14 مساحته)

تيزي) قيادة  نيسلي  تيزي  بجماعة 

نيسلي دائرة أغبالة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة)

أغبالة إقليم بني مالل.

54

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم   الحوض 

تاكزيرت) قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) (2222 ما25) (25 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2222 أبريل) (3

لفائدة) املاء) و ل0  بحفر  الترخيص 

السيد محمد ز5هوني العنوان دوا5)

 السعيدانية كفاي الزوائر اوالد يعيش)

و ل0) بحفر  املتعلق  مالل،) بني 

بامللك املدعو) السقي  من أ ل  املاء)

ه) (1 مساحته) البالغة  »الشعبت«،)

52)آ5)14)2 الكائن بجماعة تاكزيرت)

قيادة تاكزيرت دائرة القصيبة إقليم)

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

دائرة) تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة إقليم بني مالل.

55

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

زيدوح) ولد  دا5  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) (2222 ما25) (25 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2222 أبريل) (3

لفائدة) الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

معه) ومن  الحرد  محمد  السيد 

5قم) (7 العنوان حي األدا5سة الزنقة)

و ل0) بحفر  املتعلق  مالل،) بني  (9

بامللك املدعو) السقي  من أ ل  املاء)

 34 ا5) (36 لحروش البالغة مساحته)

سنتيا5 الكائن بجماعة دا5 ولد زيدوح)

قيادة دا5 ولد زيدوح دائرة بني مو�سى)

الغربية إقليم الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

دا5 ولد زيدوح قيادة دا5 ولد زيدوح)

دائرة بني مو�سى الغربية إقليم الفقيه)

بن صالح.

56

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

أوالد) (- سيجري بمقر قيادة لوناسدة)

يعكوب ابتداء)من)24)ما25)2222)إلى)

غاية)2)أبريل)2222)بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

السيد املصطفى انضيج العنوان دوا5)

السراغنة،) قلعة  الكرن  أوالد  الفبة 

أ ل) من  املاء) و ل0  بحفر  املتعلق 

حداد) سا5و  املدعو  بامللك  السقي 

سنتيا5) (65 ا5) (71 البالغة مساحته)
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قيادة) الكرن  أوالد  بجماعة  الكائن 

أوالد يعكوب دائرة قلعة) (- لوناسدة)

اهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

اوالد) لوناسدة  قيادة  ( الكرن) أوالد 

الغابة) اهل  (- القلعة) دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.

57

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إ راء بحث
وكالة) مدير  أصد5ه  قرا5  بمو 0 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل،)

نيسلي) تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاية) (2222 ما25) (24 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  (2222 أبريل) (2

لفائدة) الترخيص بحفر و ل0 املاء،)

السيد سعيد وحساة ويخلف وحساة)

العنوان تيزي نسلي املركز دائرة اغبالة)

املتعلق بحفر و ل0 املاء) بني مالل،)

من أ ل السقي بامللك املدعو ازغا5)

هكتا5ات) (3 فا5بو5 البالغة مساحته)

59)ا5)64)سنتيا5 الكائن بجماعة تيزي)

نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة أغبالة)

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  ماعة)

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة)

أغبالة إقليم بني مالل.

58

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرا5

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصد5ته  قرا5  بمو 0 

وكالة الحوض املائي لسبو 5قم ح.ج)

 2222 ما25) (3 بتا5يخ) (2222/2628

املسمى) العقا5  على  سيجري  الذي 

إدا5ية) ذي شهادة  البيضاء«) »العين 

الترابية) بالجماعة  املتوا د  (27 5قم)

احواز مكنا2،) دائرة  الجديدة،) واد 

تا5يخ من  ابتداء) مكنا2،)  إقليم 

أبريل) (3 غاية) إلى  (2222 ما25) (24

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

الترخيص بإنجاز بئر و ل0 املاء)منه،)

 1,0527 مساحة) سقي  أ ل  من 

هكتا5ا لفائدة السيد لشه0 محمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D29622

15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا5

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصد5ته  قرا5  بمو 0 

5قم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ما25) (3 بتا5يخ) (2222/2626 ح.ج)

العقا5) على  سيجري  الذي  (2222

املسمى أ5ض فالحية موضوع مطل0)

K/12699)ذي شهادة) التحفيظ 5قم)

املتوا د بالجماعة) (142 إدا5ية 5قم)

الترابية عين كرمة،)دائرة عين عرمة،)

تا5يخ من  ابتداء) مكنا2،)  إقليم 

أبريل) (3 غاية) إلى  (2222 ما25) (24

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

الترخيص بإنجاز بئر و ل0 املاء)منه،)

 0,4127 مساحة) سقي  أ ل  من 

الستاتي السيد  لفائدة   هكتا5ا 

لبطاقة) الحامل  الحفيظ  عبد 

.GN26913(التعريف الوطنية

16

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا5

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصد5ته  قرا5  بمو 0 

وكالة الحوض املائي لسبو 5قم ح.ج)

 2222 ما25) (3 بتا5يخ) (2222/2625

املسمى) العقا5  على  سيجري  الذي 

العقا5ي) الرسم  ذي  (E1 فا2) و5د 

5قم)69/127414)املتوا د بالجماعة)

اوالد) دائرة  قنصرة،) عين  الترابية 

يعقوب،) موالي  إقليم  ملطة،)  امع 

 2222 ما25) (24 تا5يخ) من  ابتداء)

بحث علني) (2222 أبريل) (3 إلى غاية)

بحفر) الترخيص  مشروع  شأن  في 

من أ ل تزويد) منه،) بئر و ل0 املاء)

 STE WARD FES(حمام باملاء)لفائدة

ممثلها) في شخص  (PROMO SARL

القانوني.

17

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا5

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصد5ته  قرا5  بمو 0 

وكالة الحوض املائي لسبو 5قم ح.ج)

فبراير) (27 بتا5يخ) (2222/2598

العقا5) على  سيجري  الذي  (2222

عقد) ذي  بو ناح  فدان  املسمى 

صحيفة) (262 برقم) ضمن  شراء)

الترابية) بالجماعة  املتوا د  (423

الخميسات،) دائرة  يدين،) ايت 

تا5يخ من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

ما25) (32 إلى غاية) (2222 ما25) (19

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) و ل0  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 2 مساحة) سقي  أ ل  من  منه،)

هكتا5ات لفائدة السيد امليل احمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X127864

18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا5

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصد5ته  قرا5  بمو 0 

وكالة الحوض املائي لسبو 5قم ح.ج)

فبراير) (27 بتا5يخ) (2222/2597

العقا5) على  سيجري  الذي  (2222

املسمى لال بروك ذي شهادة امللكية)

املتوا د بالجماعة) (16/62352 5قم)

الترابية ايت يدين،)دائرة الخميسات،)

تا5يخ من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

ما25) (32 إلى غاية) (2222 ما25) (19

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

الترخيص بإنجاز بئر و ل0 املاء)منه،)

 0,7861 مساحة) سقي  أ ل  من 

هكتا5ا لفائدة السيد قسيوي فاطمة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X182778

19

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا5

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصد5ته  قرا5  بمو 0 

5قم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ما25) (3 بتا5يخ) (2222/2623 ح.ج)

العقا5) على  سيجري  الذي  (2222

امللكية) شهادة  ذي  (1 عزيز) املسمى 

املتوا د بالجماعة) (41/52685 5قم)

الترابية اغبالو أقو5ا5،)دائرة صفرو،)

 24 من تا5يخ) ابتداء) ( إقليم صفرو،)

 2222 3)أبريل) 2222)إلى غاية) ما25)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) و ل0  ثق0  بإنجاز 

أ ل سقي)4.3336))هكتا5ات لفائدة)

السيد تغزوت عبد الصمد ومن معه)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB 7716(5قم

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا5

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصد5ته  قرا5  بمو 0 

وكالة الحوض املائي لسبو 5قم ح.ج)

 2222 ما25) (2 بتا5يخ) (2222/2565

املسمى) العقا5  على  سيجري  الذي 

398)ذي شهادة امللكية 5قم) ويسالن)

بالجماعة) املتوا د  (25/115216

باشوية ويسالن،) الحضرية ويسالن،)

 23 من تا5يخ) ابتداء) ( إقليم مكنا2،)

 2222 2)أبريل) 2222)إلى غاية) ما25)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من أ ل منه،) بإنجاز بئر و ل0 املاء)



عدد)5624 - 32)5 0)1441 )25)ما25)2222)الجريدة الرسمية   2382

السيد) لفائدة  السيا5ات  غسل  (

الفزني) وحميد  الشيخ  الدين  نو5 

الحاملين لبطاقتي التعريف الوطنية)

.U162653و(CB 235372

21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا5

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصد5ته  قرا5  بمو 0 

5قم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ما25) (3 بتا5يخ) ح.ج/2222/2629)

العقا5) على  سيجرى  الذي  (2222

شهادة) ذي  بيروا5زير  املسمى 

املتوا د) (67/23213 5قم) امللكية 

بالجماعة الترابية آيت نعمان،)دائرة)

ابتداء) الحا 0،) إقليم  الحا 0،)

إلى غاية (2222 ما25) (24  من تا5يخ)

شأن) في  علني  بحث  (2222 أبريل) (3

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0))و ل0)

مساحة) سقي  أ ل  من  منه  املاء)

السيد) لفائدة  هكتا5ات  (2,1462

الحبي0) وخلوفي  سعيد  خلوفي 

الحاملين لبطاقتي التعريف الوطنية)

.D628177(و(D497272

59

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا5

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصد5ته  قرا5  بمو 0 

5قم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ما25) (3 بتا5يخ) ح.ج/2222/2622)

العقا5) على  سيجرى  الذي  (2222

امللكية) شهادة  ذي  فتيحة  املسمى 

بالجماعة) املتوا د  (K/22239 5قم)

دائرة) بو5زوين،) آيت  الترابية 

ابتداء) الحا 0،) إقليم  الحا 0،)

إلى غاية (2222 ما25) (24  من تا5يخ)

شأن) في  علني  بحث  (2222 أبريل) (3

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0))و ل0)

منه من أ ل االستعمال املنزلي) املاء)

 5 مساحة) وسقي  املاشية  وإ5واء)

بحوت) علي  السيد  لفائدة  هكتا5ات 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D32662

60

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا5

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصد5ته  قرا5  بمو 0 

5قم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) (3 بتا5يخ) ح.ج/2222/2612)

العقا5) على  سيجرى  الذي  (2222

املسمى حمو الصغير ذي شهادة امللكية)

املتوا د بالجماعة) (67/21959 5قم)

عين) دائرة  هللا،) حرز  آيت  الترابية 

ابتداء) الحا 0،) إقليم  تاو دات،)

إلى غاية (2222 ما25) (25  من تا5يخ)

شأن) في  علني  بحث  (2222 أبريل) (6

ثق0)) بإنجاز  الترخيص  مشروع 

منه من أ ل االستعمال) و ل0 املاء)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإ5واء)

السيد) لفائدة  هكتا5  (1,9277

لبطاقة) الحامل  بنعي�سى  الناسيني 

.DJ11297(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا5

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصد5ته  قرا5  بمو 0 

5قم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ما25) (4 بتا5يخ) ح.ج/2222/2613)

العقا5) على  سيجرى  الذي  (2222

املسمى ام عائشة ذي ثبوت ملك اصلي)

املتوا د) (321 ص) (326 بعدد) ض 

بالجماعة الترابية لقصير،)دائرة عين)

ابتداء) الحا 0،) إقليم  تاو دات،)

إلى غاية (2222 ما25) (25  من تا5يخ)

شأن) في  علني  بحث  (2222 أبريل) (6

)و ل0) مشروع الترخيص بإنجاز بئر)

مساحة) سقي  أ ل  من  منه  املاء)

بوتعياشت) لفائدة  هكتا5  (1,1620

التعريف) لبطاقة  الحامل  مزيان 

.Z15298(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا5

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصد5ته  قرا5  بمو 0 

5قم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ما25) (4 بتا5يخ) ح.ج/2222/2611)

العقا5) على  سيجرى  الذي  (2222

ض) املسمى مومو�سى ذي عقد كراء)

برقم)537)ص)464)املتوا د بالجماعة)

عين) دائرة  هللا،) حرز  آيت  الترابية 

ابتداء) الحا 0،) إقليم  تاو دات،)

إلى غاية (2222 ما25) (25  من تا5يخ)

شأن) في  علني  بحث  (2222 أبريل) (6

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0))و ل0)

مساحة) سقي  أ ل  من  منه  املاء)

4,98)هكتا5 لفائدة السيد  واد بايو)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D633363
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا5

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصد5ته  قرا5  بمو 0 

5قم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ما25) (4 بتا5يخ) ح.ج/2222/2612)

العقا5) على  سيجرى  الذي  (2222

املسمى محمد عبد الكبير ذي شهادة)

املتوا د) ( (67/12827 5قم) امللكية 

بالجماعة الترابية آيت بو5زوين،)دائرة)

ابتداء) الحا 0،) إقليم  الحا 0،)

إلى غاية (2222 ما25) (25  من تا5يخ)

شأن) في  علني  بحث  (2222 أبريل) (6

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0))و ل0)

 5 أ ل سقي مساحة) منه من  املاء)

هكتا5ات لفائدة السيد تزوتي محمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D113892
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املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي للغرب
إعالن بخصوص تا5يخ استخالص 
 دول الو يبة عن استعمال ماء 

الري لسنة 2219
ليكن في علم مستعملي ماء)الري،)
يناير) الفترة املمتدة من فاتح  خالل 
2219)إلى غاية)31)ديسمبر)2219،)أن)
 دول االستحقاق املتعلق بالو يبة)
قد أودع للنشر واالستخالص في تا5يخ)
2222)ويو د 5هن إشا5ة) فاتح أبريل)
املعنيين باألمر لدى وكالة الحسابات)
الفالحي) لالستثما5  الجهوي  باملكت0 
مو5يطانيا) بملتقى  الكائنة  للغرب 
مقاطعات) لدى  وكذا  بالقنيطرة،)
تدبير شبكات الري بمشرع بلقصيري)
وسيدي سليمان وسوق ثالثاء)الغرب)
الغرب ومراكز التنمية) وسوق أ5بعاء)
املكت0) لنفوذ  التابعة  الفالحية 

الجهوي لالستثما5 الفالحي للغرب.
87

املكت0 الجهوي لالستثما5 الفالحي 
للغرب

إعالن بخصوص تا5يخ استخالص 
وا بات املساهمة املباشرة لرفع 
قيمة األ5ا�سي الفالحية املستحقة 

برسم سنة 2222
التي) ليكن في علم ذوي امللكيات 
املباشرة) املساهمة  أداء) عليها  يترت0 
الفالحية) األ5ا�سي  قيمة  لرفع 
أن  دول) (،2222 برسم) املستحقة 
قد) بالو يبة  املتعلق  االستحقاق 
تا5يخ) في  واالستخالص  للنشر  أودع 
2222)ويو د 5هن إشا5ة) فاتح أبريل)
املعنيين باألمر لدى وكالة الحسابات)
الفالحي) لالستثما5  الجهوي  باملكت0 
مو5يطانيا) بملتقى  الكائنة  للغرب 
مقاطعات) لدى  وكذا  بالقنيطرة،)
بلقصيري) بمشر  الري  شبكات  تدبير 
وسيدي سليمان وسوق ثالثاء)الغرب)
الغرب ومراكز التنمية) وسوق أ5بعاء)
للمكت0) لنفوذ  التابعة  الفالحية 

الجهوي لالستثما5 الفالحي للغرب.

88
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