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أشغال توسعة وتقوية وتحسين مستوى الخدمة للطريق االقليمية رقم 
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الصادر   املرسوم  ملشروع  تعديلي  مرسوم  مشروع  ونشر  وضع  عن  إعالن 

من  أنه  يعلن   21 7 يناير  بتاريخ      5 37 الرسمية  بالجريدة 

من  املتوسط  الناضور غرب  ميناء  لحماية  بناء سد  العامة  املنفعة 

 الفيضانات وتنزع بموربه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض

  32 (رماعة إيعزانن).....................................................................................

 5552 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدراك 

الصادرة بتاريخ 27 مارس 9 21 (الصفحة 5252) الخاصة باالعالنات 

القانونية والقضائية واالدارية واملعدل بمقت�سى االستدراك التعديلي 

 21 9 أكتوبر   31 بتاريخ   5583 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور 

واملعدل بمور  االستدراك التعديلي املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

تزويد  العامة  املنفعة  أنه من  2121 واملعلن  أكتوبر   7 بتاريخ   5632

للشرب الصالح  باملاء   املجاورة  والقصور  وتنجداد  كلميمة   مدينتي 

6 32 (بلدية تنجداد)..........................................................................................



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية2796  

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
ائتمانية فداد ش.ذ.م.م.

5،)املركز التجاري ابن سينا أكدال)-)الرباط

الهاتف):)15.37.77.59.72

شركة تمديين
ش.ذ.م.م.ش.و

املصادقة على بيع الحصص 
االرتماعية

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

 22 بتاريخ) املنعقد  العادي  الغير 

شركة) شركاء) قرر  (2121 ديسمبر)

تمديين ش.ذ.م.م.ش.و ذات الرأسمال)

111.111. )درهم ما يلي):

الحصص) بيع  على  املصادقة 

التالية):

من طرف السيد املسعودي عبد)

الواحد لفائدة شركة أكوالد هولدينغ)

التي تقبل هذا البيع الذي) ش.ذ.م.م.)

يقدر ب)1.111 )حصة ارتماعية.

بعد هذا النقل تم تعديل املادة)7 

من النظام األسا�سي على النحو التالي):

(: هولدينغ) أكوالد  شركة 

1.111 حصة.

  1.111 (: الحصص) مجموع 

حصة.

املسعودي) السيد  تعيين  تجديد 

عبد الواحد كمسير للشركة املذكورة)

ملدة غير محدودة كما له الصالحية)

العقود) رميع  على  للتوقيع  الكاملة 

املتعلقة بالشركة.

تجديد القانون األسا�سي للشركة)

كما هو منصوص عليه في املادة)5.96 

من القانون.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بتازة) ( االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

27)يناير) 212)تحت رقم) 8  .
1 P

ائتمانية فداد ش.ذ.م.م.
5،)املركز التجاري ابن سينا أكدال)-)الرباط

الهاتف):)15.37.77.59.72

شركة املسعودي
ش.ذ.م.م.

املصادقة على بيع الحصص 
االرتماعية

تجديد القانون األسا�سي للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ املنعقد  العادي   الغير 
 22)ديسمبر)2121)قرر شركاء)شركة)
ذات الرأسمال) املسعودي ش.ذ.م.م.)

6.111.111)درهم ما يلي):
الحصص) بيع  على  املصادقة 

التالية):
املسعودي) السيد  طرف  من 
السالم) عبد  والسيد  الواحد  عبد 
أكوالد) شركة  لفائدة  املسعودي 
هذا) تقبل  التي  ش.ذ.م.م.) هولدينغ 
حصة) (61.111 البيع الذي يقدر ب)

ارتماعية.
بعد هذا النقل تم تعديل املادة)7 
من النظام األسا�سي على النحو التالي):

(: هولدينغ) أكوالد  شركة 
61.111حصة.

 61.111 (: الحصص) مجموع 
حصة.

املسعودي) السيد  تعيين  تجديد 
عبد الواحد كمسير للشركة املذكورة)
ملدة غير محدودة كما له الصالحية)
العقود) رميع  على  للتوقيع  الكاملة 

املتعلقة بالشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد.

تجديد القانون األسا�سي للشركة)

كما هو منصوص عليه في املادة)5.96 

من القانون.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  يناير) 212) (27 بتاريخ)

.2 5

2 P

شركة ليمانير

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

املقر) تغيير  تم  (21 9 ديسمبر) ( 8

املسؤولية) ذات  للشركة  الرئي�سي 

املحدودة باملواصفات التالية):

التسمية):)شركة ليمانير.

شركة ذات) (: الصفحة القانونية)

املسؤولية املحدودة.

شارع) (: القديم) االرتماعي  املقر 

الدار) رقم) 23) الروداني  ابراهيم 

البيضاء.

املقر االرتماعي الجديد):)22)زنقة)

أبو عمر الحارث)-)الدار البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

 75915)بتاريخ)25)ديسمبر)2121.

يناير) (6 في) البيضاء) بالدار  حرر 

.212 

3 P

شركة دريموند
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
2121)تم تأسيس شركة)   )سبتمبر)
ذات املسؤولية املحدودة باملواصفات)

التالية):
التسمية):)شركة دريموند.

شركة ذات) (: الصفحة القانونية)
املسؤولية املحدودة.

املقر االرتماعي):)22)زنقة أبو عمر)
الحارث)-)الدار البيضاء.

االنعاش) (: االرتماعي) النشاط 
العقاري.

درهم) ( 11.111 (: املال) رأس 
  11 مقسمة إلى ألف حصة بقيمة)
مقسمة) كليا  محررة  للحصة  درهم 

كالتالي):
السيد املنتصر البوسرغيني):)751 

حصة.
 51 (: البوسرغيني) عثمان  السيد 

حصة.
 51 (: السيدة راضية البوسرغيني)

حصة.
 51 (: البوسرغيني) هشام  السيد 

حصة.
(: البوسرغيني) إسماعيل  السيد 

51)حصة.
 51 (: البوسرغيني) علي  السيد 

حصة.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
منتصر) السيد  طرف  من  محدودة 
مشتركين) توقيعين  مع  البوسرغيني 
بين الشركاء)على البوسرغيني وعثمان)
البوسرغيني) علي  أو  البوسرغيني 
راضية) أو  البوسرغيني  وهشام 

البوسرغيني وعثمان البوسرغيني.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  يتم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 
 2121 أكتوبر) (9 بتاريخ) (7 9182

سجل تجاري رقم)75259 .
4 P

شركة دريموند

BOBE SAKANE
بمقت�سى قرار الجمع العام الغير)
أكتوبر) ( 5 بتاريخ) املؤرخ  العادي 
 BOBE شركة) شركاء) قرر  (2121

SAKANE)ما يلي):
تحويل مقر الشركة من العنوان)
سليم) زنقة  املومن  عبد  شارع  (5 (:
الطابق) الهادي  إقامة  الشرقاوي،)
الخامس إلى العنوان التالي):)22)زنقة)

أبو عمر الحارث الدار البيضاء.
االرتماعية) الحصص  تفويت 

ليصبح نصي  كل شريك كما يلي):
السيد املنتصر البوسرغيني):)625 

حصة ارتماعية.
 75 (: البوسرغيني) عثمان  السيد 

حصة ارتماعية.
 75 (: السيدة راضية البوسرغيني)

حصة ارتماعية.
 75 (: البوسرغيني) هشام  السيد 

حصة ارتماعية.
(: البوسرغيني) إسماعيل  السيد 

75)حصة ارتماعية.
 75 (: البوسرغيني) علي  السيد 

حصة ارتماعية.
املجموع):)111 )حصة ارتماعية.
استقالة السيد مامون بناني من)
منص  مسير الشركة وتعيين السادة):
علي) البوسرغيني،) منتصر 
البوسرغيني،) هشام  البوسرغيني،)
عثمان البوسرغيني والسيدة راضية)

البوسرغيني كمسيرون ردد.
مسؤولة) تصبح  الشركة  وبهذا 
البوسرغيني) منتصر  السيد  بتوقيع 
أو بتوقيع اثنان من السادة املسيرين)

اآلخرين.
األسا�سي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
إعطاء)صالحيات.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 
يناير) 212  ( 3 بتاريخ) (76 116

سجل تجاري رقم)31259 .
اإلشارة والتسيير

5 P

شركة أتولي بيليتري كازا بالنكيز
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
املقر) تغيير  تم  (2121 مارس) (25
املسؤولية) ذات  للشركة  الرئي�سي 

املحدودة باملواصفات التالية):
التسمية):)شركة أتولي بيليتري كازا)

بالنكيز.
شركة ذات) (: الصفحة القانونية)

املسؤولية املحدودة.
شارع) (: القديم) االرتماعي  املقر 
الدار) رقم) 23) الروداني  ابراهيم 

البيضاء.
املقر االرتماعي الجديد):)22)زنقة)

أبو عمر الحارث)-)الدار البيضاء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 
759155)بتاريخ)25)ديسمبر)2121.

يناير) (6 في) البيضاء) بالدار  حرر 
.212 

6 P

STE AGMOU PROMOTION
SARL

رأسمالها : 11.111  درهم
املقر االرتماعي : زنقة 7 رقم 5 

الطابق الثاني الشقة رقم   السعادة 
سيدي البرنو�سي

الدار البيضاء
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2121 نوفمبر) بتاريخ) ) البيضاء)
لشركة) النظامية  القوانين  أنشأت 
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية):
التسمية):)شركة اغمو بروموسين)
 AGMOU PROMOTION(.ش.ذ.م.م

.SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

مختلف) من  املقاولة  (: الهدف)
األعمال أو البناء.

منعش عقاري.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
حالة) في  عدا  ما  النهائي  التأسيس 

الفسخ املسبق أو التمديد.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) ( 11.111 بقيمة) الشركة 
فئة) من  حصة  ( 111 على) مقسم 
11 )درهم للحصة الواحدة اكتتبت)
كما) ووزعت  عينا  بالكامل  وحررت 

يلي:)
(- حصة) (511 (: اعكيلو) ابراهيم 

51.111)درهم.
(- حصة) (511 (: املحتفظ) هشام 

51.111)درهم.
املجموع):)111 )حصة)-)11.111  

درهم.
من) الشركة  تسيير  (: التسيير)
طرف السيد ابراهيم اعكيلو ملدة غير)

محدودة.
رهن) شراء) بيع  (: حق) لهم  كما 
رميع العقارات أو املمتلكات املنقولة)
وفرضها) بها  والتعهد  املنقولة  وغير 
وتخصيصها لجميع اإلدارات العامة)
املنظمات) وكذلك  الخاصة،) أو 

املصرفية التي لها توقيعها الوحيد.
السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.
بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)
بالدار البيضاء)بتاريخ)22)يناير) 212 
تحت رقم)762353)بالسجل التجاري)

تحت رقم)97 86 .
7 P

 STE SYNTECH RESEARCH
AFRICA

 STE A RESPONSABILITE
LIMITEE

RC : 411589
 )-))بمور  محضر الجمع العام)
الغير العادي للشركاء)بالدار البيضاء)
بتاريخ)  )نوفمبر)2121)قد تم اتخاذ)

القرارات التالية):

 M.ERIC السيد) استقالة 
مهمته) من  (THIERRY YTHIER

كمسير للشركة.
السيد) أن  على  تأكيد 
 M.FRANCISCO LOPEZ
الحامل لجواز السفر) (GONZALEZ
وحيد) كمسير  (AAH7  663 رقم)

للشركة.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير) 212،)تحت رقم)6 7627.
8 P

 STE GENERALE AFRICAN
BUSINESS SERVICES

RC : 381001
القرارات)) محضر  بمور   ( (- ( 
الغير العادية))للشركاء،)املنعقد بتاريخ)
القرارات) اتخذ  (2121 سبتمبر) (22

التالية):
 LAURENT JEAN(استقالة السيد
كرئيس) مهامه  من  (LUC TULONG

ملجلس اإلدارة.
 ERNEST السيد) تعيين 
فرنسية،) رنسية  من  (KUETCHE
  971 نوفمبر) (29 بتاريخ) املزداد 
 DADE STREET, ب) القاطن 
LABONE( ACCRA( -( GHANA
والحامل لجواز السفر الفرن�سي رقم)
كرئيس رديد ملجلس) ( 8HF38591

اإلدارة.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 
 25)يناير) 212،)تحت رقم)8 7625.
9 P

 STE STAUBLI
 MAROC BUREAU DE

REPRESENTATION
 3, RUE(AIT(OURIR, BD(MOULAY

YOUSSEF - CASABLANCA
املداوالت) محضر  بمور   ( (- ( 
للشركة) (2121 ديسمبر) ( 7 في تاريخ)
شركة) (STAUBLI FAVERGES
 STAUBLI MAROC ملكت ) األم 
 BUREAU DE REPRESENTATION

قد قرر ما يلي):
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ملكت ) القانوني  املمثل  تغيير 

 STAUBLI MAROC BUREAU DE

تقاعد) بعد  (REPRESENTATION

 MORISSE( FRANÇOIS السيد)

للسيد) وتعيين  (XAVIER MARIE

قانوني) كممثل  (ILTIS PATRICK

في) املقيم  الجنسية  فرن�سي  رديد،)

 ROUTE DE BORDON (- (9 9

 74410(SAINT(JORIOZ(-(FRANCE

والحامل لجواز السفر الفرن�سي رقم)

.FV2 633 5

مكت ) يلتزم  وسوف  (- (2

 STAUBLI MAROC BUREAU DE

بشكل صحيح) (REPRESENTATION

 ILTIS السيد) الفرن�سي  بالتوقيع 

.PATRICK

10 P

STE VISIATIV AFRICA
RC : 231875

 )-))بمور  محضر الجمع العام)

الغير العادي للشركاء)بالدار البيضاء)

بتاريخ)5 )نوفمبر)8 21)قد تم اتخاذ)

القرارات التالية):

للشركة) االرتماعي  املقر  تحويل 

بالدار) املتوارد  السابق  املقر  من 

إقامة) أنفا،) شارع  (، 3 (- البيضاء)

إلى) ( ب،) (- رقم)  ) مكت   أزور،)

الدار) في  التالي  الجديد  العنوان 

البيضاء)-)تجزئة اآلفاق،)تجزئة)2  ،)

كاليفورنيا،)عين الشق،)الطابق)2.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

2)-))تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير) 212،)تحت رقم)  7625.

11 P

STE REDISTRIB
SARL A AU

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمور  

تم) البيضاء) بالدار  يناير) 212) ( 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد تكمن)

مميزاتها في ما يلي):

 STE REDISTRIB (: التسمية)
.SARL A AU

آيت) زنقة  (،13 (: االرتماعي) املقر 
الدار) (- يوسف) موالي  شارع  ورير،)

البيضاء.
الهدف االرتماعي):)تهدف الشركة)

إلى):
شراء)وبيع وتوزيع رميع املنتجات)

الغذائية.
تجارة وتسويق واستيراد وتصدير)

رميع املنتجات الغذائية.
الجملة) وشبه  الجملة  تجارة 

ورزئيا املنتجات الغذائية.
أو) الوسطاء) عمليات  رميع 
أو) سلعة  أو  منتج  أي  في  السمسرة 
مادة مهما كانت طبيعتها أو منشأها)

أو ورهتها.
تسويق واستغالل رميع املنتجات)
وبراءات االختراع والعالمات التجارية)
باألشياء) املتعلقة  والتراخيص 

املذكورة أعاله.
مباشرة) غير  أو  مباشرة  املشاركة 
في رميع الشركات التي يتم إنشاؤها)
املال) رأس  في  االكتتاب  طريق  عن 
زيادة) طريق  عن  بالفعل  القائمة  أو 
رأس املال أو عن طريق إعادة شراء)
األسهم أو الحقوق االرتماعية،)وهذا)
في رميع الشركات املدنية أو التجارية)
شريك) أو  مساهم  أو  شريك  بصفة 

مو�سى أو شريك متضامن.
رضا) السيد  (: الوحيد) الشريك 
فبراير) (22 بتاريخ) املزداد  العلج،)
زنقة والد سعيد،) ( 5 بالرباط) ( 999
السوي�سي،)والحامل للبطاقة الوطنية)

.A7 5251(رقم
التسيير) مهام  أسندت  (: التسيير)
ملدة غير محددة للسيد رضا العلج،)
رقم الوطنية  للبطاقة   والحامل 

.A 7 5251 
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
99)سنة وذلك من تسجلها بالسجل)

التجاري.
درهم) ( 1.111: الشركة) رأسمال 
تمثل)11 )حصص ارتماعية بقيمة)
درهم للحصة الواحدة موزعة) ( 11

كالتالي):

حصة) ( 11 (: العلج) رضا  السيد 
ارتماعية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762688.
12 P

STE BC NEGOCE
SARL

شركة محدودة املسؤولية
تكوين

بتمارة) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  يناير) 212) ( 3 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
الهدف):

تجارة.
أعمال مختلفة للبناء.

املقر):)العمارة) )الشقة)  )شارع)
محمد الخامس حي النهضة تمارة.

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

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
السيدان شكراد علي وبنداود زكرياء)

ملدة غير محدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) لإليداع 
تمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)27)يناير) 212.
  3 8 5 (: رقم السجل التجاري)

تحت رقم)5 8 .
13 P

STE RZIQAT D’EXPERTISE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

تكوين
بتمارة) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  يناير) 212) ( 8 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)
ذات) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية):
الهدف):

خبير في تسوية الحوادث في مجال)
التأمين.

املقر):)إقامة سكينة) )تجزئة و.م)
شقة)12 )إيراك الوفاق تمارة.

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

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
غير) ملدة  هشام  رزيقات  السيد 

محدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) لإليداع 
تمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)27)يناير) 212.
  3 8 9 (: رقم السجل التجاري)

تحت رقم)7 8 .
14 P

شركة صول يسرى
ش.م.م.

من طرف شريك واحد
1 7، شارع عبد الرحيم بوعبيد، 

حي االنبعاث - سال
العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
نوفمبر) (2 بتاريخ) االستثنائي للشركاء)
بتاريخ الرباط  في  املسجلة  (2121 

 3)نوفمبر)2121)تقرر ما يلي):
من) يسرى  صول  شركة  تصفية 

طرف شريك واحد.
إغالق التصفية وإبراء)املصفي.

إغالق السنوات املالية.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  يناير) 212) (28 بتاريخ)

.35833
15 P

 SOCIETE LA SOCIETE
 MAROCAINE DES GITES ET

AUBERGES
SARL

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS
RC(N° 302709

حل الشركة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر) (2121 ديسمبر) ( 6 في) بتمارة 
 LA االستثنائي لشركة) العام  الجمع 
 SOCIETE MAROCAINE DES
ش.م.م (GITES ET AUBERGES
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مقرها) درهم،) ( 1.111 رأسمالها) (

 2111 الرئي�سي في الدار البيضاء)انفا)
 3 زنقة سمية إقامة شهرزاد الطابق)

رقم)22)النخيل ما يلي):

الفسخ املسبق وتصفية الشركة.

الدار) في  التصفية  مقر  تحديد 
البيضاء)انفا)2111)زنقة سمية إقامة)

شهرزاد الطابق)3)رقم)22)النخيل.

مومن) يونس  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة بدون مقابل.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)22)يناير) 212)تحت)
رقم) 76239.

16 P

T.H DENTAIRE
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مصادق عليه)

تم) املدينة  بنفس  واملسجل  بتمارة 

إنجاز القانون األسا�سي للشركة ذات)

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

التالية):

 T.H DENTAIRE SARL(:(التسمية

تي.)هاش دانطير.
زنقة) املسيرة) ) (: املقر االرتماعي)
رقم)   املحل  العمارة)   ) زاكورة 

تمارة.

تصدير وتوزيع) استيراد،) (: الهدف)

املعدات الطبية.
درهم) ( 11.111 (: املال) رأس 

حصة ارتماعية) ( 111 مقسمة إلى)

11 )درهم للحصة واملوزعة لفائدة):

السيد تركزي خالد)751)حصة.

السيدة تركزي هارر)251)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيدة تركزي هارر.

لقد تم تسجيل الشركة بالسجل)

تمارة) االبتدائية  املحكمة  التجاري 

نوفمبر) بتاريخ) ) ( 355 رقم) تحت 

.2121

17 P

 LA SOCIETE NOUVELLE
AVEIRO MAROC

S.A
الشركة الجديدة أفيرو املغرب ش.م

شركة مجهولة االسم
املقر االرتماعي : 635-633 املنطقة 

الصناعية أيت ملول
أيت ملول

سجل تجاري رقم 7163  إنزكان
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي للمساهمين املنعقد بتاريخ)

 2)ديسمبر)2121،)تقرر ما يلي):
مواءمة النظام األسا�سي للشركة)
وال) الجديدة،) القانونية  األحكام  مع 
بتغيير) (20-19 رقم) القانون  سيما 
املتعلق) (17-95 القانون) وتتميم 

بشركات املساهمة.
األسهم) نقل  حرية  نطاق  توسيع 
االسمية إلى شركة قابضة في ملكية)
أحد املساهمين وتقليص الحد األدنى)
الالزم للموافقة على املحال إليه إلى)
من حقوق التصويت بدال من) (%75
تعديل املادة) على ذلك،) وبناء) (%81

  )من القانون األسا�سي للشركة.
اعتماد القانون األسا�سي الجديد)

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ (3753 رقم) تحت   بإنزكان 

29)يناير) 212.
عن املستخلص والبيانات

مجلس اإلدارة

18 P

مكت  أعيس

38 ،)شارع يعقوب املنصور،)الدار البيضاء

الهاتف):)122.23.23.32

الفاكس):)122.23.23.27

شركة ميكاروم
MIGAROMES

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 5.111.111 درهم

مقرها االرتماعي : الحزمة رقم 5 
املجمع الصناعي CFCIM، بوسكورة

الدار البيضاء
السجل التجاري : 25 78

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
2121 نوفمبر) (23 بتاريخ)  املنعقد 

ما يلي):

تمديد غرض الشركة إلى عمليات)
إنتاج،)استيراد وتصدير موادالتجميل)

وتطهير الجسم.
تعديل الفصل الثاني من القانون)

األسا�سي.
إعادة صياغة القانون األسا�سي.

تفويض السلط.
إنجازه) تم  القانوني،) اإليداع 
البيضاء،) بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  يناير) 212) يوم) 2)

.762 52
للخالصة والبيان

مكت  أعيس

19 P

مكت  أعيس ش.م.م ش.و
38 ،)شارع يعقوب املنصور،)الدار البيضاء

الهاتف):)122.23.23.32
الفاكس):)122.23.23.27

شركة أوتوماسيون تيكنولوجي 
آند سيستيمز

 AUTOMATION TECHNOLGIES
& SYSTEMS

شركة ذات مسؤولية محدودة
قيد التصفية

رأسمالها : 211.111 درهم
مقرها االرتماعي : رقم 33، الزنقة 2 

شارع الكوطا، قطعة الجوهرة
سيدي مومن، الدار البيضاء

RC : 197337
إشعار الحل

العام) الجمع  مداوالت  بمور  
يونيو) (31 بتاريخ) االستثنائي املنعقد 

7 21،)تقرر ما يلي):
الودية) والتصفية  املبكر  الحل 

للشركة.
رحموني،) الحسن  السيد  تعيين 
املقيم بالدار البيضاء،)قطعة القدس،)
شارع)1 )رقم)8 )كاليفورنيا،)الحامل)
(،F2 86  (رقم الوطنية  للبطاقة 

مصفي ملدة التصفية.
رقم) ب  التصفية  مقر  تحديد 
قطعة) شارع الكوطا،) (2 الزنقة) (،33
الدار) مومن،) سيدي  الجوهرة،)

البيضاء.
الصالحيات املمنوحة.

اإليداع) (: القانوني) اإليداع 
كتابة) لدى  إنجازه  تم  القانوني،)
للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء،)يوم)27)مارس) 212)تحت)

رقم)762879.
الوثائق) كل  إيداع  سيتم  كما 

املرتبطة بالتصفية باملحكمة ذاتها.
للخالصة والبيان

مكت  أعيس ش.م.م ش.و

20 P

ABJ AUTO
ش.ذ.م.م لشريك الوحيد

طنجة، 2، ساحة الكويت، طابق  
رقم  

رأسمال قدره 11.111  درهم
السجل التجاري رقم 3  16 

توسيع الهدف االرتماعي
املسماة) للشركة  الشركاء) إن 
ذات) شركة  ش.ذ.م.م،) (ABJ AUTO
وحيد،) لشريك  محدودة  مسؤولية 
درهم) ( 11.111 رأسمال قدره) ذات 
ومقرها االرتماعي بطنجة،)2،)ساحة)
قرروا بتاريخ) رقم) ) الكويت طابق) )

  )ديسمبر)2121)ما يلي):
التالي) الشركة  نشاط  استبدال 
الجديدة) السيارات  بيع  وسيط  من 
بالنشاط) واستبدالها  واملستعملة 

التالي):
واألرا�سي) العقارات  وبيع  شراء)

والتسويق والتجارة.
تحديث األنظمة األساسية.

إن اإليداع القانوني تم إنجازه لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بطنجة في يوم)  )يناير) 212)وتحت)

رقم اإليداع)75 238.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

21 P

CASA OCANA
ش.ذ.م.م

طنجة، 31، شارع احمد شوقي
ذات رأسمال قدره 511.111 درهم

السجل التجاري رقم 257 
قرار استمرار الشركة

الغير) العامة  الجمعية  بمقت�سى 
 2121 ديسمبر) فاتح  بتاريخ  عادية 
 CASA OCANA املسماة) للشركة 
مسؤولية ذات  شركة  ش.ذ.م.م،)
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قدره) رأسمال  ذات  محدودة،)
االرتماعي) ومقرها  درهم  (511.111
إن) 31،)شارع احمد شوقي،) بطنجة،)
الشركاء)متداولين باستعمال الفصل)
بعد) ( 997 فبراير) ( 3 من قانون) (86
مالحظة أن رأسمال الخاص للشركة)
قرروا) من رأسمال،) ناقص عن) /3)
استمرار االستفادة من الشركة وتعهد)

بالنظم طبقا لقانون هذه الحالة.
إنجازه) تم  القانوني  اإليداع  إن 
باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 
التجارية بطنجة يوم)  )يناير) 212 

تحت رقم)238215.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

22 P

SONAVIDET
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات رأسمال قدره 11.111  درهم
املقر االرتماعي : طنجة، منطقة 
صناعية طريق تطوان ممر 3

قطعة 83
السجل التجاري رقم 73 7 

إضافة مسير مشارك
املسماة) للشركة  الشركاء) إن 
SONAVIDET)ش.ذ.م.م،)شركة ذات)
مسؤولية محدودة لشريك الوحيد،)
ذات رأسمال قدره)11.111 )درهما،)
منطقة) بطنجة،) االرتماعي  ومقرها 
صناعية طريق تطوان ممر)3،)قطعة)
83،)قرروا بتاريخ)2 )يناير) 212،)ما)

يلي):
الخمي�سي) السيد  إضافة  قبول 
محمد لعربي كمساعد مسير الشركة،)
قبل) من  ذلك  إدارتها  اآلن  سيتم  و.)
أحمد) الخمي�سي  السيد  املسيران 

والسيد الخمي�سي محمد لعربي.
القانون) من  املادة)  ) تعديل 

األسا�سي.
املادة)  ):

والسيد) أحمد  الخمي�سي  السيد 
مسيران) لعربي  محمد  الخمي�سي 

للشركة إلى أرل غير مسمى.

لدى) إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
وتحت) يناير) 212) يوم) 2) بطنجة 

رقم اإليداع)27 238.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

23 P

BOULANGERIE ORIGINAL
ش.ذ.م.م لشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد

ذات رأسمال قدره 1.111  درهم
املقر االرتماعي : طنجة، مجمع

لوتينورد إقامة 33E طابق األر�سي
رقم 17 

السجل التجاري رقم 65815
فسخ الشركة

املسماة) للشركة  الشريك  إن 
 BOULANGERIE ORIGINAL
مسؤولية) ذات  شركة  ش.ذ.م.م،)
ذات) وحيد،) لشريك  محدودة 
رأسمال قدره)1.111 )درهما ومقرها)
لوتينورد  مجمع  بطنجة،) االرتماعي 
إقامة 33E طابق األر�سي رقم 17 ، 

قرر بتاريخ)9 )أكتوبر)2121)ما يلي):
الكاملة) والتصفية  الكلي  االنتهاء)
 BOULANGERIE املسماة) للشركة 
لشريك) ش.ذ.م.م،) (ORIGINAL
وحيد،)بعد مالحظة أن قد تم فسخها)
وشط ) (2121 أكتوبر) فاتح  بتاريخ 

السجل التجاري رقم)65815.
لدى) إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
وتحت) يناير) 212) يوم) 2) بطنجة،)

رقم اإليداع)33 238.
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

24 P

 SOCIETE DE GENIE CIVIL ET
GEIE FERROVIAIRE

SARL AU
DISSOLUTION

االستثنائي) العام  للجمع  طبقا 
للشركة) االرتماعي  باملقر  تم  الذي 
وحيد) لشريك  مسؤولية  املحدودة 
 SOCIETE DE GENIE CIVIL ET
GEIE FERROVIAIRE SARL AU)قرر)

ما يلي):

انحالل الشركة.
رفيق) بورمع  املصفي  تعيين 
رقم) العربي  املغرب  بحي  الساكن 

  1 )تمارة.
مقر التصفية حدد بالعنوان التالي)

بحي املغرب العربي رقم)  1 )تمارة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) فاتح  يوم  بالرباط  التجارية 

 212)الرقم)1632  .
25 P

STE KS TRANSIT EXPRESS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركة

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  يناير) 212) (22
وذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخاصيات التالية):
 STE KS (: االرتماعي) االسم 

TRANSIT EXPRESS SARL
االستيراد) (: التجاري) النشاط 
منتجات) تارر  املتاررة،) والتصدير،)

متنوعة.
ياسمين) إقامة  (: االرتماعي) املقر 
شفشاون) شارع  شقة) ) (22 عمارة)

م.ج مكناس.
املدة):)99)سنة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير إلى) 3)ديسمبر.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)
كل) قيمة  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 
الواحدة،) للحصة  درهم  ( 11 منها)

وزعت على الشكل التالي):
 511 بوخري�سي) سعد  السيد 

حصة بقيمة)51.111)درهم.
 511 بوخري�سي) كوثر  السيدة 

حصة بقيمة)51.111)درهم.
سعد) للسيد  (: والتوقيع) التسيير 

بوخري�سي.
باملركز) القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي لالستثمار رهة فاس مكناس)
رقم) تحت  يناير) 212) (26 بتاريخ)

السجل التجاري)52177.
26 P

 STE COIN CHAMS AL
KHAYR
SARL A AU
حل الشركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمور  
 2)ديسمبر)2121)باملحمدية لشركة)
 STE COIN CHAMS AL KHAYR

تقرر ما يلي):
حل الشركة.

الرحمرني) قاسم  السيد  تعيين 
مصفي للشركة.

للتصفية) الشركة  مقر  تحديد 
اسماعيل) سيدي  الشمس  تجزئة 

الجديدة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالجديدة  االبتدائية 

25898)بتاريخ) 2)يناير) 212.
لإليداع والنشر

اإلدارة

27 P

STE ADK SAKAN
SARL

حل الشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمور  
6 )ديسمبر)2121)باملحمدية لشركة)

STE ADK SAKAN)تقرر ما يلي):
حل الشركة.

تعيين السيد عبد السالم بالحافي)
مصفي للشركة.

للتصفية) الشركة  مقر  تحديد 
 31 رقم) ( 8 بلوك) مراكش  درب 

العالية املحمدية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية تحت رقم) 5  

بتاريخ) 2)يناير) 212.
لإليداع والنشر

اإلدارة

28 P

بورك أندي إيمو
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
2121)تم تأسيس شركة)   )سبتمبر)
ذات املسؤولية املحدودة باملواصفات)

التالية):
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التسمية):)بورك أندي إيمو.
شركة ذات) (: الصفحة القانونية)

املسؤولية املحدودة.
املقر االرتماعي):)22)زنقة أبو عمر)

الحارث الدار البيضاء.
اإلنعاش) (: االرتماعي) النشاط 

العقاري.
درهم) ( 11.111 (: املال) رأس 
مقسمة إلى)111 )حصة بقيمة)11  
مقسمة) كليا  محررة  للحصة  درهم 

كالتالي):
 751 السيد املنتصر البوسرغيني)

حصة.
 51 البوسرغيني) عثمان  السيد 

حصة.
 51 البوسرغيني) راضية  السيدة 

حصة.
 51 البوسرغيني) هشام  السيد 

حصة.
 51 السيد إسماعيل البوسرغيني)

حصة.
 51 البوسرغيني) علي  السيد 

حصة.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
منتصر) السيد  طرف  من  محدودة 

البوسرغيني.
بين) مشتركين  توقيعين  مع 
وعثمان) البوسرغيني  علي  الشركاء)
البوسرغيني) علي  أو  البوسرغيني 
راضية) أو  البوسرغيني  وهشام 

البوسرغيني وعثمان البوسرغيني.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  يتم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 
 2121 أكتوبر) (9 بتاريخ) (7 9183

سجل تجاري رقم) 7526 .
اإلشارة والتسيير

29 P

EASY DENTAL MARKET
SARL

إزي دنتال ماركيت
الشركة ذات املسؤولية املحدودة

للشريك الوحيد
نقل ملكيةاألسهم

RC : 382769
IF : 24831839

ICE : 001947908000078
بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بالدار)
(،2121 سبتمبر) ( 7 بتاريخ) البيضاء)
الشركة في  الوحيد  املساهم   قرر 

ما يلي):

التصديق على عقد نقل األسهم):
لوكاس) سيرج  لودوفيتش  السيد 
سهما بمور ) (251 يوافق على نقل)
إلى) والقانونية  العادية  الضمانات 
حامل) خالد،) الدين  نور  السيد 
والبطاقة) (EN596578 السفر) رواز 
الوطنية)BJ 8 698،)الذي يقبل نقل)

األسهم الجديدة على النحو التالي):
 511 خالد،) الدين  نور  السيد 

أسهم،)بقدر)51.111)درهم.
وبناء)على ذلك،)فإن الجمع العام)

صادق على نقل وتحويل األسهم.
استقالة املدير الشريك):)نتيجة ملا)
سبق إن الجمع العام يقبل استقالة)
السيد لودوفيتش سيرج لوكاس من)

مهامه كمدير شريك في الشركة.
 6 تم تعديل املواد) (: تعديل املواد)

و7)و5 )من النظام األسا�سي.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
قرر السيد نور) بعد نقل األسهم،) (:
الدين خالد تحويل الشكل القانوني)
املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

للشريك الوحيد.
النظام) من  (2 املادة) تعديل 
األسا�سي) النظام  وإقرار  األسا�سي 
تعديل) العام  الجمع  قرر  (: الجديد)
املادة)2)من النظام األسا�سي واعتماد)

النظام األسا�سي الجديد وتحديثه.
اإليداع) تم  ك  القانوني  اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 
 2121 نوفمبر) ( 1 بتاريخ) البيضاء)
27557)والسجل التجاري) تحت رقم)

تحت رقم)382769.
30 P

AFFDALIA
SARL AU
أفضلية

RC : 146701
IF : 47236109

ICE : 002617990000013
شركة ذات مسؤولية محدودة 

الشريك الوحيد
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
2121)تم) 6 )سبتمبر) بالرباط بتاريخ)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

التسمية):)أفضلية.
املقر االرتماعي للشركة):)5 )شارع)

األبطال،)رقم) ،)أكدال،)الرباط.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.
إنتاج ومعالجة وتصدير) (: الهدف)
االستهالكية) الزيوت  وشراء) وبيع 
واألغذية) التجميل  ومستحضرات 
واملنتجات) التجميل  ومستحضرات 
التي تكون من مواد تامة الصنع أو)
شبه مصنعة أو أساسية،)واالستيراد)
والتوزيع) والتصنيع  والتصدير 

والصناعات الغذائية.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تسجيلها بالسجل التجاري.
الرأسمال):)11.111 )درهم.

هانز) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
رشيد) والسيد  فيلي   ديكروس 
غير) ملدة  للشركة  كمسيرين  الطي  

محدودة مع توقيع منفصل.
من) تبدئ  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر.
اإليداع) تم  (: التجاري) السجل 
القانوني رقم)18 5)باملحكمة التجارية)
 2121 نوفمبر) بتاريخ) )  بالرباط 
والسجل التجاري تحت رقم)7 72  .

31 P

AGATHOS
SARL

الشركة أكاطوس
RC : 307641

IF : 15182000
I.C.E : 000083617000016

نقل ملكية األسهم
بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بالدار)
(،2121 أكتوبر) ( 2 بتاريخ) البيضاء)

فقد تقرر ما يلي):
نقل) عقد  على  التصديق  (- ( 

األسهم):
تحويل)311)سهم مملوكة للسيدة)
واحد) درهم  بسعر  وفاء) مقتديري 
العادية) الضمانات  بمور   (( (
طهى) إلهام  السيدة  إلى  والقانونية 
تحويل) تقبل  وبالتالي  البوعمري 

األسهم الجديدة.

تحويل)211)أسهم مملوكة للسيد)
واحد) درهم  بسعر  بوديي  فيلي  
العادية) الضمانات  بمور   (( (
والقانونية إلى السيد فيلي  كرافات،)
نقل) يقبل  وبالتالي  للشركة  شريك 

األسهم الجديدة.
وبناء)على ذلك،)فإن الجمع العام)

صادق على نقل وتحويل األسهم.
النظام) من  (6 املادة) تعديل  (- (2
األسا�سي):)تنقسم األسهم على النحو)

التالي):
51 )سهم) السيد فيلي  كرافات)

مقابل)5.111 )درهم)؛
البوعمري) طهى  إلهام  السيدة 

551)سهم مقابل)55.111)درهم.
األسا�سي) النظام  تعديل  ( (- (3
العام تعديل) قرر الجمع  (: وتحديثه)

النظام األسا�سي وتحديثه.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- ( 
بالدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 
البيضاء)بتاريخ)3)نوفمبر)2121)تحت)
رقم) 2669)والسجل التجاري تحت)

رقم)  3176.
32 P

فريزينيوس ميديكال كير ن.س 
موروكو

ش.م
شركة مساهمة

رأسمالها : 29.811.111 درهم
املقر االرتماعي : 33، شارع موالي 

يوسف، الدار البيضاء
السجل التجاري :  37281

التعريف الجبائي : 9697 217
التعريف املوحد للمقاولة : 
11 825162111115
تحيين النظام األسا�سي

مداوالت) نصوص  حس   (- ( 
الجمع العام االستثنائي للمساهمين)

بتاريخ)7 )ديسمبر)9 21،)تقرر):
رأسمال) من  بالرفع  اإلذن  (- (2
 29.511.111 بمبلغ) نقدا  الشركة 

كحد أق�سى.
التفويض ملجلس اإلدارة من) (- (3

أرل تحقيق الرفع من الرأسمال.
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املنعقد) اإلدارة  مجلس  قرر  (- ( 

بتاريخ)31)نوفمبر)2121)ما يلي):

إثبات التحقيق النهائي للرفع من)

درهم) (29.511.111 الرأسمال بمبلغ)

لينقل من)311.111)إلى)29.811.111 

درهم)؛

من) (6 للبند) املتالزم  التعديل 

وذلك) للشركة  األسا�سي  النظام 

الرأسمال) من  الرفع  تحقيق  نتيجة 

املشار إليه أعاله بصفة نهائية.

5)-)تم إيداع محضر مجلس اإلدارة)

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بالدار البيضاء)بتاريخ)5 )يناير) 212 

تحت رقم)65  .
لالستخراج واإلشارة

33 P

فريزينيوس ميديكال كير الشمال 

الغربي وافريقيا الوسطى
شركة مساهمة

رأسمالها : 35.911.111 درهم

املقر االرتماعي : 33، شارع موالي 

يوسف، الدار البيضاء

السجل التجاري : 13 35

تحيين النظام األسا�سي
مداوالت) نصوص  حس   (- ( 

الجمع العام االستثنائي للمساهمين)

بتاريخ)7 )ديسمبر)9 21،)تقرر):

رأسمال) من  بالرفع  اإلذن  (- (2

 29.111.111 بمبلغ) نقدا  الشركة 

كحد أق�سى.

التفويض ملجلس اإلدارة من) (- (3

أرل تحقيق الرفع من الرأسمال.

املنعقد) اإلدارة  مجلس  قرر  (- ( 

بتاريخ) 3)أغسطس)2121)ما يلي):

للرفع) النهائي  التحقيق  إثبات 

 29.111.111 بمبلغ) الرأسمال  من 

إلى) (6. 11.111 من) لينقل  درهم 

35.911.111)درهم)؛

من) (8 للبند) املتالزم  التعديل 

وذلك) للشركة  األسا�سي  النظام 

الرأسمال) من  الرفع  تحقيق  نتيجة 

املشار إليه أعاله بصفة نهائية.

5)-)تم إيداع محضر مجلس اإلدارة)
التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بالدار البيضاء)بتاريخ)26)نوفمبر)2121 

تحت رقم) 2935.
لالستخراج واإلشارة

34 P

MEILLEUR CONSEIL SARL
 AV MLY ABDELLAH N°2 BIS 2ème ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE
166  5  1  91 /152  83 58 91

STE AGOURA FRERES
SARL
ش.م.م

52  تجزئة الوفاء، تنغير، ورزازات
تعيين املسيرين للشركة

العادي) الغير  املحضر  بمور  
 2121 نوفمبر) (28 في) بتنغير  املنعقد 

قرر شركاء)الشركة ما يلي):
أخذ بالعلم بوفاة الشريك املسير)

اكرا محمد.
تأكيد نقل الحصص االرتماعية)

للسيد اكرا محمد إلى وراثته.
قبول السيد اكرا الحسين كمسير)
الواحد للشركة ألرل غير مسمى بعد)

موت السيد اكرا محمد.
التوقيع االرتماعي.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
بتاريخ) بتنغير  االبتدائية   باملحكمة 
  )نوفمبر)2121)تحت رقم)279 /728.

مقتطف لإليداع والنشر

35 P

MEILLEUR CONSEIL SARL
 AV MLY ABDELLAH N°2 BIS 2ème ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE
166  5  1  91 /152  83 58 91

 STE NOUVELLE DE
 CONDUITE ET OUVRAGES

HYDRAULIQUE
SARL
ش.م.م

رقم 199  تجزئة املجد  ، تنغير
رأسمال الشركة

العادي) الغير  املحضر  بمور  
 2121 ديسمبر) املنعقد بتنغير في)  )

قرر شركاء)الشركة ما يلي):

رفع رأسمال الشركة من)11.111  

إلى) مقسم  درهم  (2.111.111 إلى)

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (21.111

للواحد وبمساهمة نقدية من الشركاء)

املدفوعة بربع)( / ) 75.111 )درهم)

للقرض املغربي.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتاريخ) بتنغير  االبتدائية   باملحكمة 

2 )يناير) 212)تحت رقم)3 /273.
مقتطف لإليداع والنشر

36 P

شركة س ا ت ج
ش.م.م

رأسمالها : 1.111  درهم

حي افانور، تنغير

بمقت�سى محضر الجمع العام) (- (I

 االستثنائي املنعقد بتاريخ) )يناير) 212 

أعاله) املذكورة  الشركة  شركاء)  قرر 

ما يلي):

حل الشركة وتصفيتها)؛

استقالة املسيرين)؛

محمد) رحو  ايت  السيد   تعيين 

أو ايت يكو محمد كمصفين لشركة)؛

للسيدان ايت رحو) اإلبراء) إعطاء)

أو ايت ايكو.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

ضبط املحكمة االبتدائية بتنغير بتاريخ)

2 )يناير) 212)تحت رقم)17/ 212.
من أرل الخالصة والبيان

37 P

شركة الداودي فغيغ
ش.م.م

رأسمالها : 11.111  درهم

دوار ايت ابراهيم اميضر، تنغير

بمقت�سى محضر الجمع العام) (- (I

االستثنائي املنعقد بتاريخ)  )ديسمبر)

املذكورة) الشركة  قرر شركاء) (2121

أعاله ما يلي):

حل الشركة وتصفيتها)؛

استقالة املسيرين)؛

عمر) الداودي  السيد   تعيين 

أو الداودي ابراهيم كمصفين لشركة)؛

أو) عمر  للداودي  اإلبراء) إعطاء)
الداودي ابراهيم.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
ضبط املحكمة االبتدائية بتنغير بتاريخ)
21)يناير) 212)تحت رقم)5 / 212.

من أرل الخالصة والبيان

38 P

شركة واللي علي
STE OUALLALI ALI SARL AU

ش.م.م ش.و
رأسمالها : 11.111  درهم

حي تيحيت، زنقة السراف، رقم   ، 
تنغير

تأسيس الشركة
بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  يناير) 212) (  

ذات الخصائص التالية):
علي) واللي  شركة  (: التسمية) (- ( 

ش.م.م ش.و.
2)-)مقرها االرتماعي):)حي تيحيت،)

زنقة السراف،)رقم)  ،)تنغير.
3)-)نشاطها):

نقل املستخدمين)؛
نقل املسافرين.

من) تسير  الشركة  (: التسيير) (- ( 
طرف السيد واللي علي.

:)حدد رأسمالها في) الرأسمال) (- (5
  111 إلى) مقسم  درهم  ( 11.111

حصة بقيمة)11 )درهم للواحد.
6)-)املدة):)99)سنة تبتدئ من يوم)

تسجيلها بالسجل التجاري.
7)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
 االبتدائية بتنغير بتاريخ)27)يناير) 212 

تحت رقم)127/63 .
من أرل الخالصة والبيان

39 P

شركة أوبرج ال فيبول دو دادس
 STE AUBERGE LA FIBULE DE

DADES SARL
ش.م.م

رأسمالها : 11.111  درهم
دوار ايت وفي ايت سدرات، ربل 

السفلى بومالن، تنغير
تأسيس الشركة

بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)
8)يناير) 212)تم تأسيس شركة ذات)

الخصائص التالية):
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أوبرج) شركة  (: التسمية) (- ( 

الفيبول دو دادس ش.م.م.

2)-)مقرها االرتماعي): دوار ايت وفي 

ايت سدرات، ربل السفلى بومالن، 

تنغير.

3)-)نشاطها):

استغالل دار للضيافة أو الرياض)؛

استغالل املطعم)؛

ممون الحفالت.

من) تسير  الشركة  (: التسيير) (- ( 

طرف السيد ارود محمد.

:)حدد رأسمالها في) الرأسمال) (- (5

  111 إلى) مقسم  درهم  ( 11.111

حصة بقيمة)11 )درهم للواحد.

6)-)املدة):)99)سنة تبتدئ من يوم)

تسجيلها بالسجل التجاري.

7)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 االبتدائية بتنغير بتاريخ)28)يناير) 212 

تحت رقم)133/66 .
من أرل الخالصة والبيان

40 P

شركة رياض بلو افريقيا
STE RIAD BLEU AFRIQUIA SARL

ش.م.م

رأسمالها : 11.111  درهم

دوار ايت وفي ايت سدرات، ربل 

السفلى بومالن، تنغير

تأسيس الشركة
بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)

5)يناير) 212)تم تأسيس شركة ذات)

الخصائص التالية):

بلو) شركة رياض  (: التسمية) (- ( 

افريقيا ش.م.م.

2)-)مقرها االرتماعي): دوار ايت وفي 

ايت سدرات، ربل السفلى بومالن، 

تنغير.

3)-)نشاطها):

استغالل دار للضيافة)؛

استغالل املطعم)؛

الرحالت والتنزه.

من) تسير  الشركة  (: التسيير) (- ( 

طرف السيد عينابي الحسين.

:)حدد رأسمالها في) الرأسمال) (- (5

  111 إلى) مقسم  درهم  ( 11.111

حصة بقيمة)11 )درهم للواحد.

6)-)املدة):)99)سنة تبتدئ من يوم)

تسجيلها بالسجل التجاري.

7)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 االبتدائية بتنغير بتاريخ)27)يناير) 212 

تحت رقم)125/62 .
من أرل الخالصة والبيان
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موثق بوردة

شارع محمد الخامس،)إقامة البركة،)الطابق)

األول،)رقم)6

شركة مطاحن الشرق
ش.ذ.م.م

رأسمالها االرتماعي : 111.111. 2 

درهم

مقرها االرتماعي بوردة، املنطقة 

الصناعية

السجل التجاري : 3989 

تفويت حصص ارتماعية
والحساب الجاري

I)-)بمقت�سى عقد توثيقي حرر من)

طرف األستاذ خليل متحد موثق بوردة)

بتاريخ)2 ،)6 )و9 )يناير) 212)مسجل)

بتاريخ)9 )يناير) 212)األمر باستخالص)

مجانا سجل اإليداع) 56 .

بنعدي،) تهامي  السيد  فوت 

السيد لحبي  تنوري،)السيد محمد)

السيد) مزيان،) عمر  السيد  مزيان،)

أحمد مزيان،)السيدة فاطمة مزيان،)

السيدة سعاد مزيان،)السيد يوسف)

العبدين مزيان،) زين  السيد  مزيان،)

السيد ادريس) السيد هشام مزيان،)

السيدة) مزيان،) السيد رابر  عمرو،)

لطيفة) السيدة  مزيان،) أسماء)

الزهراء) فاطمة  السيدة  الهشامي،)

عمرو،)السيد محمد عمرو،)السيدة)

عفاف عمرو،)السيدة عتيقة عمرو،)

السيد بوبكر) عمرو،) السيدة أسماء)

السيدة) عمرو،) عمر  السيد  عمرو،)

عائشة) السيدة  عمرتي،) فاطمة 

بنعدي،) مطيع  السيد  بلهواري،)

السيدة) بنعدي،) أمينة  السيدة 
بنعدي،) عمر  السيد  بنعدي،) هدى 
السيد عبد) السيدة لطيفة بنعدي،)
نادية) السيدة  بنعدي،) الحفيظ 
بنعدي،) خديجة  السيدة  بنعدي،)
السيدة تورية بنعدي،)السيدة مالكة)
بنعدي،) نعيمة  السيدة  بنعدي،)
السيد صالح الدين بنعدي،)السيدة)
اسماعيل) السيد  بنعدي،) بوشرى 
كافة) بنعدي والسيدة آسية بنعدي،)
الحصص االرتماعية التي يمتلكونها)
أي)1111 2)حصة والحساب الجاري)
في)»شركة مطاحن الشرق»)ش.ذ.م.م)
»زين كابتال أنفست») لفائدة شركة)
ش.م مسيرها السيد الزين نور الدين.
االرتماعية) الحصص  أصبحت 

على الشكل التالي):
أنفست ش.م) كابتال  زين  شركة 

1111 2)حصة ارتماعية)؛
املجموع)1111 2)حصة ارتماعية.
حرر) توثيقي  عقد  بمقت�سى  (- (II
من طرف األستاذ خليل متحد موثق)
بوردة بتاريخ)2 ،)6 )و9 )يناير) 212 
يناير) 212)سجل) ( 9 مسجل بتاريخ)
األمر باستخالص) اإليداع رقم) 58 )

 38 )تمت):
الحصص) تفويت  على  املصادقة 
والحساب) الذكر  اآلنفة  االرتماعية 

الجاري.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

الدين) نور  زين  السيد  تعيين 
والسيد عبد الكريم واعد كمسيرين)

رديدين للشركة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من)
إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مسير وحيد.
وقد تم على إثره تعديل الفصل)
األسا�سي) القانون  من  و  ) و7) (6

للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
بتاريخ) بوردة  التجارية   املحكمة 

26)يناير) 212)تحت رقم)2 3.
نسخة قصد النشر والبيان

األستاذ خليل متحد
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موثق بوردة
شارع محمد الخامس،)إقامة البركة،)الطابق)

األول،)رقم)6

شركة املجد
ش.م.ع

رأسمالها االرتماعي : 21.111  درهم
مقرها االرتماعي بوردة، مختار 

الجازولي، رقم  
بمقت�سى محضر الجمع العام) (- (I
ديسمبر) و31) (22 بتاريخ) االستثنائي 
يناير) 212  (7 مسجل بتاريخ) (2121
سجل اإليداع)587)األمر باالستخالص)
راء) ش.م.ع  »املجد») لشركة) (532

تقرير الجمع العام كما يلي):
مصطفى) املرحوم  وفاة  (- ( 
حصة ارتماعية) (611 تاركا) رشدي،)
كان يمتلكها بالشركة املسماة شركة)
ش.م.ع قسمت على الورثة) »املجد»)
اآلتية أسماؤهم) إراثة  بمور  عقد 

كالتالي):
حصة) (89 ميموني) خيرة  السيدة 

ارتماعية)؛
السيدة يسرى رشدي)78 )حصة)

ارتماعية)؛
حصة) ( 78 السيدة كنزة رشدي)

ارتماعية)؛
حصة) (66 هابي) سامية  السيدة 

ارتماعية)؛
حصة) (89 رشدي) العربي  السيد 

ارتماعية)؛
املجموع)611)حصة ارتماعية.

II)-)بمقت�سى محضر الجمع العام)
ديسمبر) و31) (22 بتاريخ) االستثنائي 
يناير) 212  (7 مسجل بتاريخ) (2121
سجل اإليداع)587)األمر باالستخالص)
راء) ش.م.ع  »املجد») لشركة) (532

تقرير الجمع العام كما يلي):
ميموني،) خيرة  املرحومة  وفاة 
قسمت) ارتماعية  حصة  (89 تاركة)
على الورثة بمور  عقد إراثة اآلتية)

أسماؤهم كالتالي):
حصة) (3 رشدي) يسرى  السيدة 

ارتماعية)؛
حصة) (3 رشدي) كنزة  السيدة 

ارتماعية)؛
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حصة) (6 رشدي) نزهة  السيدة 
ارتماعية)؛

6)حصة) السيدة حفيضة رشدي)
ارتماعية)؛

حصة) ( 2 رشدي) رمال  السيد 
ارتماعية)؛

  2 رشدي) املجيد  عبد  السيد 
حصة ارتماعية)؛

حصة) ( 2 رشدي) محمد  السيد 
ارتماعية)؛

حصة) ( 2 السيد حسان رشدي)
ارتماعية)؛

حصة) (23 رشدي) العربي  السيد 
ارتماعية)؛

املجموع)89)حصة ارتماعية.
II)-)بمقت�سى محضر الجمع العام)
ديسمبر) و31) (22 بتاريخ) االستثنائي 
يناير) 212  (7 مسجل بتاريخ) (2121
سجل اإليداع)587)األمر باالستخالص)
راء) ش.م.ع  »املجد») لشركة) (532

تقرير الجمع العام كما يلي):
وفاة املرحوم العربي رشدي،)تاركا)
على) قسمت  ارتماعية  حصة  (  2
اآلتية) إراثة  عقد  بمور   الورثة 

أسماؤهم كالتالي):
حصة) (6 رشدي) يسرى  السيدة 

ارتماعية)؛
حصة) (6 رشدي) كنزة  السيدة 

ارتماعية)؛
حصة) ( 1 رشدي) نزهة  السيدة 

ارتماعية)؛
السيدة حفيضة رشدي)1 )حصة)

ارتماعية)؛
حصة) (21 رشدي) رمال  السيد 

ارتماعية)؛
 21 رشدي) املجيد  عبد  السيد 

حصة ارتماعية)؛
حصة) (21 رشدي) محمد  السيد 

ارتماعية)؛
حصة) (21 السيد حسان رشدي)

ارتماعية)؛
املجموع)2  )حصة ارتماعية.

وقد تم على إثره تعديل الفصل)6 
و7)من القانون األسا�سي للشركة.

نسخة قصد النشر والبيان

األستاذ خليل متحد
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موثق بوردة
شارع محمد الخامس،)إقامة البركة،)الطابق)

األول،)رقم)6

شركة املجد
ش.م.ع

رأسمالها االرتماعي : 21.111  درهم
مقرها االرتماعي بوردة، مختار 

الجازولي، رقم  
تفويت حصص ارتماعية

حرر) توثيقي  عقد  بمقت�سى  (- (I
من طرف األستاذ خليل متحد موثق)
بوردة بتاريخ)22)و 3)ديسمبر)2121 
األمر) يناير) 212) ( 2 مسجل بتاريخ)
اإليداع) سجل  مجانا  باستخالص 
بنعلي،) الطي   السيد  فوت  (895
السيدة حنان) السيد عدنان بنعلي،)
السيدة) بنعلي،) السيدة سناء) بنعلي،)
أمين) والسيد  بنعلي  الزهراء) فاطمة 
االرتماعية) الحصص  كافة  بنعلي 
في) حصة  (611 أي) يمتلكونها  التي 
شركة)»املجد»)ش.م.ع لفائدة كل من)
السيد حسان رشدي،)السيد محمد)
رشدي) املجيد  عبد  السيد  رشدي،)

والسيد عبد اإلاله رشدي.
االرتماعية) الحصص  أصبحت 

مقسمة على الشكل التالي):
51 )حصة) السيد حسان رشدي)

ارتماعية)؛
51 )حصة) السيد محمد رشدي)

ارتماعية)؛
  51 رشدي) املجيد  عبد  السيد 

حصة ارتماعية)؛
  51 رشدي) اإلاله  عبد  السيد 

حصة ارتماعية)؛
املجموع)611)حصة ارتماعية.

تفويت الحساب الجاري.
بمقت�سى عقد توثيقي حرر من) (- (II
موثق) متحد  خليل  األستاذ  طرف 
بوردة بتاريخ)22)و 3)ديسمبر)2121 
مسجل بتاريخ)  )يناير) 212)سجل)
باستخالص) األمر  (911 رقم) اإليداع 
مجانا فوت السيد الطي  بنعلي ومن)
حسان) السيد  من  كل  لفائدة  معه 
رشدي،)السيد محمد رشدي،)السيد)
عبد) والسيد  رشدي  املجيد  عبد 
اإلاله رشدي نصف الحساب الجاري

في) املتمثل  أعاله  املذكورة  للشركة  (
حق عيني متكون من أراض فالحية)
 3 مساحتها) الشريف») »بالد  مسماة)
81)سنتيار ذات الرسم) آر) ( 8 هكتار)

العقاري رقم)8 12/285.
III)-)بمقت�سى عقد توثيقي حرر من)
طرف األستاذ خليل متحد موثق بوردة)
بتاريخ)22)و 3)ديسمبر)2121)مسجل)
سجل) يناير) 212) (7 بتاريخ) بوردة 
باستخالص) األمر  (6 2 رقم) اإليداع 

.5 6
تفويت) على  املصادقة  تمت 
الذكر) اآلنفة  االرتماعية  الحصص 

والحساب الجاري.
الطي ) السيد  وإبراء) استقالة 
بنعلي وتعيين السيد عبد اإلله رشدي)
والسيد عبد املجيد رشدي كمسيرين)

رديدين للشركة.
وقد تم على إثره تعديل الفصل)
األسا�سي) القانون  من  و  ) و7) (6

للشركة.
نسخة قصد النشر والبيان

األستاذ خليل متحد
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ديوان األستاذ خليل متحد
موثق بوردة

شارع محمد الخامس إقامة البركة الطابق)
األول رقم)6

شركة مطاحن الشرق
ش.ذ.م.م.

رأسمالها االرتماعي : 111.111. 2 
درهم

مقرها االرتماعي : بوردة، املنطقة 
الصناعية

السجل التجاري : 3989 
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2121 االستثنائي بتاريخ) 3)ديسمبر)
يناير) 212،)سجل) (6 مسجل بتاريخ)
باالستخالص) األمر  (، 66 اإليداع)
الشرق») »مطاحن  لشركة) (، 26

ش.ذ.م.م.)تمت معاينة):
بنعدي،) أحمد  املرحوم  وفاة 
كما ورد في عقد االراثة بتاريخ فاتح)
رقم) الحفظ  مذكرة  (2121 ديسمبر)
وترك) صحيفة) 8 ) ( 86 عدد) (5 

الورثة اآلتية أسماؤهم):

وتبعا لذلك فإن)(2.111 ))حصة)
ارتماعية التي كان يمتلكها املرحوم)
أحمد بنعدي تقسمت على ورثته كل)

حس  الحصص التالية):
السيدة عائشة بلهواري : 5.251 

حصة ارتماعية.
 3.676  : بنعدي  مطيع  السيد 

حصة ارتماعية.
  .837  : بنعدي  أمينة  السيدة 

حصة ارتماعية.
  .837  : بنعدي  هدى  السيدة 

حصة ارتماعية.
  .837  : بنعدي  آسية  السيدة 

حصة ارتماعية.
  .837  : بنعدي  لطيفة  السيدة 

حصة ارتماعية.
 : بنعدي  الحفيظ  عبد  السيد 

3.676 حصة ارتماعية.
  .837  : بنعدي  نادية  السيدة 

حصة ارتماعية.
السيدة خديجة بنعدي : 837.  

حصة ارتماعية.
  .837  : بنعدي  تورية  السيدة 

حصة ارتماعية.
  .837  : بنعدي  مالكة  السيدة 

حصة ارتماعية.
  .837  : بنعدي  نعيمة  السيدة 

حصة ارتماعية.
  .837  : بنعدي  السيدة بوشرى 

حصة ارتماعية.
 : بنعدي  الدين  صالح  السيد 

3.676 حصة ارتماعية.
السيد اسماعيل بنعدي : 3.676 

حصة ارتماعية.
السيد عمر بنعدي : 3.676 حصة 

ارتماعية.
حصة    2.111  : املجموع 

ارتماعية.
وقد تم على إثره تعديل الفصل 6 

و 7 من القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
بتاريخ) بوردة  التجارية   املحكمة 

22)يناير) 212)تحت رقم) 27.
نسخة قصد النشر والبيان

األستاذ خليل متحد
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HOTEL DESG RABAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 11.111  درهم

املقر االرتماعي : 7  شارع صومعة 

حسان الرباط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ( 

تم) (2121 ديسمبر) (7 بالرباط بتاريخ)

إعداد النظام األسا�سي لشركة ذات)

خصائصها) املحدودة  املسؤولية 

كالتالي):

HOTEL DESG RABAT(:(اإلسم

وتشغيل) وتطوير  بناء) (: املوضوع)

الفنادق.

املقر االرتماعي):)7 )شارع صومعة)

حسان الرباط.

سنة من يوم تسجيل) (99 (: املدة)

الشركة في السجل التجاري.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)

قيمة) من  حصة  ( .111 إلى) مقسم 

درهم للحصة الواحدة موزعة) ( 11

على الشكل التالي):

شركة) بحوزة  حصة  (991

 MARITA IMMOBILIERE SARL

.AU

شركة) بحوزة  حصص  ( 1

 DIFAF PARTICIPATIONS

.TOURISTIQUES SARL

غير) ملدة  الشركة  يسير  (: اإلدارة)

محدودة السيد بولكوط رحال.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر.

القانوني) لالحتياط  (5% (: األرباح)

يروه) فيما  الشركاء) يوظفه  والباقي 

مناسبا.

أنجز اإليداع القانوني لدى كتابة)

بالرباط) التجارية  املحكمة  ضبط 

بتاريخ)28)يناير) 212)تحت رقم)636 

السجل التجاري رقم)9197  .
لإلشارة والتنبيه
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MOKA ADVISORY
SARL

Enseigne(K&M(ADVISORY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 11.111  درهم

مقرها االرتماعي : 5 ، شارع 

األبطال شقة   أكدال الرباط

تأسيس
بتاريخ) محرر  عرفي  عقد  حس  

واملسجل بالرباط) (2121 5 )ديسمبر)

تأسيس) تم  (2121 ديسمبر) يوم) 2)

ذات) لشركة  األسا�سي  النظام 

باملواصفات) املحدودة  املسؤولية 

التالية):

 MOKA ADVISORY (: التسمية)

.SARL(Enseigne(K&M(ADVISORY

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

اإلدارية) االستشارات  (: الغرض)

الخارج) في  املقاولين  بين  والتواصل 

والعمالء)املحليين في مجاالت التجارة)

والتمويل وبشكل عام رميع العمليات)

املنقولة) الصناعية  املالية  التجارية 

وغير املنقولة التي ترتبط مباشرة أو)

أي) أو  ارتماعي  لغرض  مباشرة  غير 

لتعزيز) صلة  ذات  أو  مماثل  غرض 

التنمية أو نشاط ارتماعي.

شارع) (، 5 (: االرتماعي) املقر 

األبطال شقة) )أكدال الرباط.

درهم) ( 11.111 (: املال) الرأس 

مقسمة إلى)111 )حصة بقيمة)11  

درهم لكل حصة كلها مكتتبة ومحررة)

السيد مراد) (: وموزعة على الشركاء)

بلحسين)511)حصة.

السيدة نورة بلحسين)511)حصة.

بلحسين) مراد  السيد  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

ديسمبر) (25 التجارية بالرباط بتاريخ)

2121)تحت رقم) 1971 .

السجل التجاري)8537  .
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ائتمانية القدس

1 )زنقة بكين شقة رقم)3)املحيط الرباط

فينوم أوطو

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

31، شقة رقم 8، زنقة موالي أحمد 

الوكيلي حسان الرباط

 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

سبتمبر)2121)وضع القانون األسا�سي)

بشريك) املسؤولية  محدودة  لشركة 

وحيد تحمل الخصائص التالية):

التسمية):)»فينوم أوطو».

الصفة القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية بشريك وحيد.

استيراد) (: االرتماعي) الهدف 

قطع) استيراد  الجديدة،) السيارات 

غيار السيارات.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)

  11 من) سهم  ( 111 إلى) مقسمة 

درهم لكل منها.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

شقة) (31 عمارة) (: املقر االرتماعي)

لوكيلي) أحمد  موالي  زنقة  (8 رقم)

حسان الرباط.

سوف تدار الشركة من) (: اإلدارة)

قبل السيد محمد لطيوي.

خدمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بالرباط لوالية الرباط سال زمور زعير)

مسجل) فبراير) 212) فاتح  بتاريخ 

تحت رقم السجل التجاري)3  9  .
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SOLESTOR NORTH AFRICA

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

القانون) وضع  تم  يناير) 212) ( 5

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة على الشكل التالي):

 SOLESTOR (: الشركة) اسم 
.NORTH AFRICA

غرض) يكمن  (: الشركة) غرض 
واملظالت) الخيام  صنع  في  الشركة 

وأسرة املخيمات وأكياس األمتعة.
استيراد وتصدير.

قطني،) قماش  وغسيل  صباغة 
أكريليك) قماش  قطن،) بولي  قماش 

وقماش ميتيس.
املفروشات،) السيارات،) تنجيد 
رميع األشياء)املصنوعة من القماش)

.PVC(اململوءة بـ
املعدات العسكرية.

املصنوعة) األشياء) رميع  نسيج،)
.PVC(من قماش مملوءة بـ

السجاد،) الرغوة،) التسويق،)
القماش للستائر،)وبشكل أعم رميع)

املواد املستخدمة في األثاث.
تصنيع وتسويق األعالم.

شارع) (67 رقم) (: االرتماعي) املقر 
تجزئة) كبونكرو  موالي رشيد طريق 

رمال منطقة أحريك مرتيل.
رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)
إلى) وقسم  درهم  ( 11.111 مبلغ) في 
القيمة) ارتماعية،) حصة  ( 111

اإلسمية لكل حصة هي)11 )درهم.
السيد عواد ياسين له)61 )سهم.
السيد عواد رشيد له)61 )سهم.
السيد عواد حمزة له)71 )سهم.

  71 لها) عواد  بشرى  السيدة 
سهم.

السيدة ليلى عواد لها)71 )سهم.
  71 لها) عواد  سكينة  السيدة 

سهم.
:)تم تعيين السيد ياسين) التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  عواد 

محدودة.
السنة) تبتدئ  (: املالية) السنة 
املالية في الفاتح من يناير وتنتهي في)

 3)ديسمبر من كل سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
يوم بتطوان  االبتدائية   باملحكمة 

 28)يناير) 212)رقم)1213.
مقتطف بمثابة إعالن
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appart(7

 Avenu(Agadir(GUELMIM

Tél(:(05(28(77(18(63 

شركة توفيق بروجي
ش م م

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
 اسم التجاري):)شركة توفيق بروجي

ش م م.
إقامة) زنقة) ) (6 رقم) (: العنوان)

الصحراء)كلميم.)

املهام):)أشغال مختلفة والبناء.
  .111.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسم على الشكل التالي):

  1.111 السيد توفيق اسماعيل)

حصة)11 )درهم للحصة.

التسيير):)السيد توفيق اسماعيل.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) يناير) 212) ( 3 كلميم بتاريخ)
التجاري) والسجل  ( (212 /8 رقم)

تحت رقم)  32.
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appart(7

 Avenu(Agadir(GUELMIM

Tél(:(05(28(77(18(63 

شركة حمادي ولد حميد
ش م م

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
حمادي) شركة  (: التجاري)  اسم 

ولد حميد ش م م.

التيجانية) الزاوية  حي  (: العنوان)

اسا.)

املهام):)أشغال مختلفة والبناء.
رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)

مقسم على الشكل التالي):

  11 حصة) (3 1 احمد) الغزال 

درهم للحصة.

  11 331)حصة) كردالس البشير)

درهم للحصة.

  11 حصة) (331 علي) كردالس 

درهم للحصة.

التسيير):)السيد الغزال احمد.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) يناير) 212) (25 كلميم بتاريخ)
التجاري) والسجل  ( (212 /28 رقم)

تحت رقم) 326.
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MOORISH

SEDEM
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 

 2)يناير) 212)في الرباط،)تم تحرير))

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

املميزات) تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية):

التسمية):)مقاولة)SEDEM)شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
والطرق) الحفر  أعمال  (: الهدف)

(- البضائع) نقل  (- الصحي) والصرف 

تارر مواد بناء)-)استيراد وتصدير.

ضاية) زنقة  (6 (: االرتماعي) املقر 

أكدال) ( 6 عوا الطابق الرابع الشقة)

الرباط.

مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

ب) يقدر  (: الشركة) رأسمال 

  111 إلى) مقسم  درهم  ( 11.111

للواحدة) درهم  ( 11 حصة من فئة)

موزعة كالتالي):

السيد محمد ملليح):)111 )حصة.

التسيير واإلمضاء):)تسيير الشركة)

السيد) طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

محمد ملليح.

بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح 

السيد محمد ملليح.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.

 %5 بعد اقتطاع) (: تقسيم األرباح)

كاحتياط قانوني،)يوزع الباقي حس )

قرار الشركاء.

التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)
فاتح) يوم  البيضاء) للدار  التجارية 
فبراير) 212)تحت الرقم)7  9  .

ملخص من أرل النشر
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MOORISH

HOUSSE MARKET
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
8 )يناير) 212)في الرباط،)تم تحرير))
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 
املميزات) تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية):
 HOUSSE مقاولة) (: التسمية)
مسؤولية) ذات  شركة  (MARKET

محدودة بشريك وحيد.
(: العقارية) الشركة  (: الهدف)
خدمات املعامالت العقارية والتجارية)
-)الترويج العقاري)-)بيع وشراء)أرا�سي)
الجديدة) املساكن  وتشييد  املباني 

واملباني)-)استيراد وتصدير.
ضاية) زنقة  (6 (: االرتماعي) املقر 
أكدال) ( 6 عوا الطابق الرابع الشقة)

الرباط.
مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
ب) يقدر  (: الشركة) رأسمال 
  111 إلى) مقسم  درهم  ( 11.111
للواحدة) درهم  ( 11 حصة من فئة)

موزعة كالتالي):
  111 (: غميط) رشيد  السيد 

حصة.
التسيير واإلمضاء):)تسيير الشركة)
السيد) طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

رشيد غميط.
بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح 

السيد رشيد غميط.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.
 %5 بعد اقتطاع) (: تقسيم األرباح)
كاحتياط قانوني،)يوزع الباقي حس )

قرار الشركاء.

التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)
فاتح) يوم  البيضاء) للدار  التجارية 
فبراير) 212)تحت الرقم)9  9  .

ملخص من أرل النشر
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STE OUHMUS SERVICES
تفويت حصص

 STE OUHMUS (: التسمية)
.SERVICES

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
شارع مكة عمارة) (: املقر الرئي�سي)

66)الشقة) )العيون.
الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)
 2121 نوفمبر) (9 بتاريخ) عادي  الغير 

قرر املشاركون ما يلي):
طرف) من  حصة  ( 111 تفويت)
السيد) إلى  وحود  مصطفى  السيد 

املصطفى بودالية.
العنوان) إلى  الشركة  مقر  نقل 
التالي):)شارع السمارة عمارة)2)الطابق)

األول رقم) )العيون.
وحود) مصطفى  السيد  استقالة 

من منصبه كمسير.
بودالية) املصطفى  السيد  تعيين 
ملدة) للشركة  وحيد  وشريك  كمسير 

غير محددة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  يناير) 212) (29 بتاريخ)

.3 2/212 
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SOCIETE EL MAHJOUB CAR
SARL

السجل التجاري رقم : 9 256
تغيير شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
التغييرات) تمت  يناير) 212) (28  

التالية):
 )-)بيع حصص):

 511 (: السيد املحجوب السعدي)
حصة بـ)11 )درهم للحصة إلى السيد)

ماء)العينين دادة.
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 511 (: السعدي) أيوب  السيد 

حصة بـ)11 )درهم للحصة إلى السيد)

ماء)العينين دادة.

السيد ماء)العينين دادة ب.ت.و):)

:(SH 5 773

)111 )حصة).

2)-)تغيير الشكل القانوني للشركة)

.SARL AU(إلى((SARL(من

3)-)تغيير املسير والتوقيع):)التسيير)

والتوقيع يعهد إلى السيد ماء)العينين)

دادة ملدة غير محدودة.

 )-)التعديالت املتالزمة مع النظام)

األسا�سي.

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

رقم) تحت  يناير) 212) (29 بتاريخ)

.3 1/212 
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 SOCIETE TRANSPORT

EXPERT SAHARA
SARL

السجل التجاري رقم : 27183

تغيير شركة
 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير) 212)تمت التغييرات التالية):

 )-)بيع حصص):

(: الدامي) الرحيم  عبد  السيد 

111 )حصة بـ)11 )درهم للحصة إلى)

السيدة ليلى النوري.

(: ب.ت.و) النوري  ليلى  السيدة 

:(BB 3787

)111 )حصة).

2)-)تغيير املسير والتوقيع):)التسيير)

ليلى) السيدة  إلى  يعهد  والتوقيع 

النوري ملدة غير محددة.

3)-)التعديالت املتالزمة مع النظام)

األسا�سي.

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

رقم) تحت  يناير) 212) (29 بتاريخ)

.317/212 
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PARTHOS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مساهم وحيد

رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : مجمع سكني 

Alliance(Darna قطعة 6 9 - 

القنيطرة

رقم السجل التجاري : 3  2 

I)-)وفقا لقرارات املساهم الوحيد)

بتاريخ)7 )نوفمبر) 212،)تقرر ما يلي):

والتصفية) املبكر  الشركة  حل 

الودية من قبل السلطات املغربية.

 Erik( Ludovicus السيد) إقالة 

 Hermanus( Franciscus( Van( Den

Wildenberg)كمدير لشركة.

 Erik( Ludovicus السيد) تعيين 

 Hermanus( Franciscus( Van( Den

Wildenberg)مصفيا للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  إقامة 

باملكت  املسجل للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) يناير) 212) ( 8 في) بالقنيطرة 

رقم)81923.
من أرل املستخرج واإلشارة

مجلس اإلدارة
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INDUSFAB
SARL

عنوان مقرها االرتماعي : رقم 23 

شارع عقبة بن نافع 3 الطابق رقم 5 

حي املحمدي الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

37 3  

رفع رأس املال للشركة - تحويل املقر 
االرتماعي - تغيير النشاط االرتماعي 

- تعيين مسير ثاني للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

رفع) تم  (2121 يونيو) (3 في) املؤرخ 

رأسمال الشركة من)11.111 )درهم)

قدره) بمبلغ  درهم  (361.111 إلى)

261.111)درهم مقسمة كالتالي):

 252.111 ياسر) االديبي  السيد 
حصة من) (2521 إلى) درهم مقسمة 

فئة)11 )درهم.
  18.111 بشرى) عقلي  السيدة 
حصة من) ( 181 إلى) درهم مقسمة 

فئة)11 )درهم.
الحالي) االرتماعي  املقر  تحويل 
للشركة من)»رقم)23)شارع عقبة بن)
حي املحمدي) (5 الطابق رقم) (3 نافع)
الدار البيضاء»)إلى)»محل تجاري رقم)
عمارة) معمورة  تجزئة  (3 عمارة) ( 1
الجديدة) أوالد هالل حصين سال  (2

سال».
للشركة) االرتماعي  النشاط  تغير 

كالتالي):
الخدمات والتوريدات الصناعية)
وتكنولوريا) والكهربائية  امليكانيكية 
املعلومات والتكييف ورميع املعدات)

الصناعية.
واستيراد وتصدير وتسويق) شراء)
ورميع) واملعدات  واإلمدادات  املواد 
املنتجات التي قد تتعلق بشكل مباشر)
أو غير مباشر باألشياء)املذكورة أعاله.
والبرامج) األنظمة  وتصنيع  تطوير 
قد) التي  املنتجات  ورميع  واملعدات 
مباشر) غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 

باألشياء)املذكورة أعاله.
براءات) رميع  واستخدام  اقتناء)
التصنيع) وتراخيص  االختراع 
والعالمات التجارية وحقوق االمتياز)
املتعلقة) األخرى  العمليات  ورميع 

بالهدف الرئي�سي.
للشركة) ثاني  مسير  تعيين  تم 
السيد االديبي ياسر الحامل للبطاقة)

.HA69839(الوطنية رقم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ فاتح) التجارية بالدار البيضاء)

أكتوبر)2121)تحت رقم)53 8 7.
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SMATHERM
SARL AU
تأسيس

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مدينة الرباط بتاريخ) 2)فبراير)2121 
اسم) تحت  شركة  تأسيس  تم  قد 
املسؤولية) ذات  شركة  »سماتغيم»)

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

الهدف االرتماعي):)البناء)وأشغال)

مختلفة.

رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)

فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة مقسمة)

كالتالي):

الهوس كريم):)111 )حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع) (8 شقة) (31 عمارة) (: املقر)

احمد لوكيلي حسان الرباط.

املسير):)الهوس كريم.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستثمار بالرباط بتاريخ)25 

فبراير)2121.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط تحت رقم)3787  .

59 P

كابيطاليا

25،)شارع شجرة القدس،)قطاع)9 ،)بلوك س،)

حي الرياض،)الرباط

PASSION DES BIJOUX
SARL

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املنعقد بتاريخ)2)ديسمبر)2121)تقرر)

ما يلي):

حل مسبق للشركة.

سالم) غزالن  السيدة  تعيين 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم)A331782)كمصفية للشركة.

للتصفية) االرتماعي  املقر  تعيين 

حي) (، 8 رقم) الفيال  كراج  بالعنوان 

لوسيان،)حي الطائرات،)الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 212)تحت رقم)1529  .

60 P
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مكت  محمد بوزبع

تمارة

STE ABOUELAZIZ
 SARL

تحويل مقر الشركة
تحيين القوانين االساسية للشركة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر) (،2121 ديسمبر) ( 1 بالرباط في)
لشركة) االستثنائي  العام  الجمع 
ش.ذ.م.م.،) (،STE ABOUELAZIZ
مقرها) درهم،) (211.111 راسمالها)
بالرباط أكدال،) )زنقة واد زيز شقة)

رقم)7،)ما يلي):
اقليم) الى  الشركة  مقر  تحويل 
الخميسات،)وملاس رماعة حودران،)

كلم)8،)دوار ايت عبد امللك.
االساسية) القوانين  تحيين 

للشركة.
من) املادة) ) تعديل  تم  وبذلك 

القوانين االساسية للشركة.
لدى) االول  القانوني  االيداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
(،2121 ديسمبر) (25 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)19717 .
لدى) الثاني  القانوني  االيداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالخميسات))بتاريخ)21)يناير) 212،)

تحت رقم)5 .
مصلحة) لدى  الشركة  تقييد  تم 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
بالخميسات تحت رقم)75 29)بتاريخ)

21)يناير) 212.
من أرل االستخالص والبيان

61 P

مانجمنت كونسيلتين اند اكاونت

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة بارافيصل 
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 11.111  درهم
مقرها االرتماعي :   عمارة أم الخير 
شارع محمد الخامس تابريكت سال

يوم) خاص  اتفاق  عقد  بمور  
املساهم) قرر  (،2121 ديسمبر) (9
تسجيل) بارافيصل  لشركة  الوحيد 
املسؤولية) محدودة  لشركة  العقود 
ذات ممثل وحيد تحمل الخصائص)

التالية):

بارافيصل شركة ذات) (: التسمية)
محدودة املسؤولية ذات ممثل وحيد.

العالمة التجارية):)بروبارا.
الراسمال):)11.111 )درهم.

النشاط االرتماعي):)بيع منتورات)
صيدلية وأرهزة طبية.

املقر االرتماعي):) )عمارة أم الخير)
شارع محمد الخامس تابريكت سال.

كنودي) السيد  عين  (: التسيير)
فيصل مسيرا للشركة.

االرباح) من  (5% اقتطاع) تم 
لتأسيس صندوق االحتياطات.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
يناير) 212،) (25 بسال) االبتدائية 

تحت رقم التسجيل)35813.
62 P

مانجمنت كونسيلتين اند اكاونت
شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة فيتاسمارت 
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 11.111  درهم
مقرها االرتماعي : 8  فال ولد عمير 

اكدال الرباط
يوم خاص  اتفاق  عقد   بمور  
 7)يناير) 212،)قرر املساهم الوحيد)
لشركة فيتاسمارت ش.م.م.،)تسجيل)
املسؤولية) محدودة  لشركة  العقود 
ذات ممثل وحيد تحمل الخصائص)

التالية):
التسمية):)فيتاسمارت شركة ذات)
محدودة املسؤولية ذات ممثل وحيد.

الراسمال):)11.111 )درهم.
النشاط االرتماعي):)بيع منتورات)

صيدلية وأرهزة طبية.
املقر االرتماعي):))8 )فال ولد عمير)

اكدال الرباط.
أسماء) السيدة  عينت  (: التسيير)

شنا مسيرا للشركة.
االرباح) من  (% (5 اقتطاع) تم 

لتأسيس صندوق االحتياطات.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
فبراير) 212،)) بالرباط) ) التجارية 

تحت رقم التسجيل)63 58 .
63 P

STE CAUDIGEF FIDUCIAIRE
SARL

 SIEGE(:(920(AVENUE(DES(FAR(IMM(N°11
APT N°  CYM RABAT

TEL/FAX(:(05.37.79.55.73

 STE FLOTALOC
SARL AU

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
والتي) بتمارة  (،2121 ديسمبر) (29  

تحمل الخصائص التالية):
الهدف االرتماعي):)كراء)السيارات)

بدون سائق.
راسمال الشركة):)511.111)درهم)
من) حصة  (5111 تتمثل) وهي  نقدا،)

فئة)11 )درهم للحصة الواحدة.
(: هي) املشاركة  حصص  ملكية 
ممثلة) (ASCOLOGIE SARL شركة)
اسماعيلي) العلوي  املامون  بالسيد 

5111)حصة أي)511.111)درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع) رقم)  ) (: االرتماعي) املقر 
االطلس،)شقة رقم)9)اكدال الرباط.

املسير هو السيد يونس) (: التسيير)
الزرايدي ملدة)3)سنوات.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
 3 9  )باملحكمة التجارية بالرباط.
64 P

STE ZARARESAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمور  
  )يناير) 212)تم تأسيس شركة ذات)
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):
 STE (: التسمية)

.ZARAREASEAUX
نقل) (: االرتماعي) الهدف 

االشخاص.
شارع انوال) (23 (: املقر االرتماعي)
رقم)   مكت   فلوري)  ) اقامة 

ميموزة قنيطرة.

الراسمال):)حدد راسمال الشركة)

في)11.111 )درهم.

السيدة) عينت  (: الشركة) تسيير 

مع) للشركة  مسيرة  آسية  لكريت 

رميع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بالقنيطرة تحت السجل التجاري رقم)

.58 35
للنسخ والبيان

الوكيل

65 P

STE AMIS GLOBALS
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
في)   مؤرخ  عرفي  عقد  بمور  

تم تاسيس شركة ذات) يناير) 212)

املواصفات) لها  محدودة  مسؤولية 

التالية):

.STE AMIS GLOBALS(:(التسمية

االشغال) (: االرتماعي) الهدف 

املختلفة او البناء.

املقر االرتماعي):)حي اوالد شريفة)
شارع الفداء)رقم)211)تيفلت.

الراسمال):)حدد راسمال الشركة)

في)11.111 )درهم.

السيدان) عين  (: الشركة) تسيير 

الهاشمي ادريس واعراب نبيل مسيران)

للشركة مع رميع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تحت السجل التجاري رقم)695.
للنسخ والبيان

الوكيل

66 P

STE BADR HOOM
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمور  

5)نوبنر)2121)تم تاسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):
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.STE BADR HOOM(:(التسمية
االثاث) بيع  (: االرتماعي) الهدف 

املنزلي بالتقسيط.
التجاري) املحل  (: املقر االرتماعي)
2 )أوالد)   A2)تجزئة املغرب العربي)

اوريه قنيطرة.
الراسمال):)حدد راسمال الشركة)

في)11.111 )درهم.
السيد) عين  (: الشركة) تسيير 
للشركة مع رميع) ( اعبار بدر مسيرا)

الصالحيات.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
التجاري) السجل  تحت  بالقنيطرة،)

رقم)59 58.
للنسخ والبيان

الوكيل

67 P

 STE LOUSSAOUI SON'S
SARL AU

رأسمالها : 11.111  درهم 
مقرها االرتماعي : حي املناصير 2 

الهرهورة تمارة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس) تم  (،2121 ديسمبر) (2  
شركة تحمل اسم)»لوساوي سونس»)
تتوفر على املميزات) ش.ذ.م.م.ش.و.،)

التالية):
 2 املناصير) حي  (: املقر االرتماعي)

الهرهورة تمارة.
الهدف االرتماعي):)غسل وصيانة)

السيارات وصالون للحالقة.
مدة االستمرار):)99)سنة.

11.111 )درهم مقسم) (: راسمال)
11 )درهم) 111 )حصة من فئة) الى)

موزع كما يلي):
  111 سهيل) لوساوي  السيد 

حصة.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
لوساوي سهيل كمسير للشركة ملدة)

غير محدودة.
من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر.
االرباح):)بعد اقتطاع)5)%))لتكوين)
يوزع) القانوني،) االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء)حس  حصصهم.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
السجل) تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم)817 3 .
68 P

 STE MOCHARIQUE
 SARL

رأسمالها : 11.111  درهم 
مقرها االرتماعي : حي لعوامر عين 

عودة رقم 6   تمارة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)6)يناير)
»شركة) شركة) شركاء) قرر  ( (،212 

مشارك»)ش.ذ.م.م.)ما يلي):
بيع)511)حصة بقيمة)11 )درهم)
من) درهم  (51.111 بمبلغ) للحصة 
ري�سي) الرزاق  عبد  السيد  طرف 

لفائدة السيد امحمد وهدان.
الرزاق) عبد  السيد  استقالة 

ري�سي من مهامه في الشركة.
وهدان) امحمد  السيد  تعيين 
غير) زمنية  ملدة  للشركة  كمسير 

محدودة.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات مسؤولية محدودة الى)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد.
حي) من  االرتماعي  املقر  تحويل 
تمارة الى) ( 6 لعوامر عين عودة رقم)

حي لعوامر رقم)3)محل رقم)2)تمارة.
تعديل القانون االسا�سي.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية بتمارة تحت))رقم)  8 )في)

27)يناير) 212.
69 P

STE ANOUAR LUM
SARL

راسمالها : 11.111  درهم
مقرها االرتماعي : اقامة الريحان 

الشطر 2 بلوك ب عمارة 6 كوم ب 6 
س   محل رقم   تمارة

قفل التصفية
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر شركاء) يناير) 212،) ( 3 بتاريخ)

شركة)»انوار لوم»)ش.ذ.م.م.)ما يلي):

قفل التصفية لشركة)»انوار لوم»)
ش.ذ.م.م.

عياد) سالم  السيد  وتعيين 
التصفية) وعنوان  للشركة  كمصفي 
هو اقامة الريحان الشطر)2)بلوك ب)
6)س) )محل رقم)   6)كوم ب) عمارة)

تمارة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية بالرباط،)تحت))رقم)8 8  

في)27)يناير) 212.
70 P

 STE ETIX EVERYWHERE
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 1.111.111  درهم

مقرها االرتماعي : البارك الصناعي 
سابينو، التجزئة  6  -61   ، 

27111 النواصر
سجل تجاري رقم :  368 3 

بالدارالبيضاء
التعريف الضريبي :  521152 

تفويت حصص ارتماعية 
استقالة مسير  وتعيين مسيرين 

تعديالت بالنظام االسا�سي
الجمعية) محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) املنعقد  العادية  غير  العامة 
الشركاء) قام  (،2121 ديسمبر) (31
  11.111 تفويت) على  باالشهاد 
بشركة) اململوكة  ارتماعية  حصة 
 ETIX EVERYWHERE MAROC
 ETIX FINANCIAL من طرف شركة)
والسيد) (HOLDING AFRICA
شركة) لفائدة  بونيفاس  أنطوان 
تيليكوم) وميدي  تيليكوم») »ميدي 
للتوزيع،)كما تم االشهاد على استقالة)
مهامه) بونيفاس من  انطوان  السيد 
كمسير وتعيين السيدة سميرة)�سوس)
والسيد مهدي بوزوبع كمسيرين ردد)

وتعديل النظام االسا�سي للشركة.
تم االيداع القانوني بكتابة ضبط)
بالدارالبيضاء،)) التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  يناير) 212،) (28 بتاريخ)

.76318 
71 P

 STE CORAL AGRIMO
مسجل)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)  يناير) 212،))قرر الشريك)

الرحموني) رشيدة  السيدة   الوحيد 

ما يلي):

111 )حصة) بيع رميع حصصها)

11 )درهم للحصة الواحدة) من فئة)

للسيد ر�سى بنبراهيم.

استقالة السيدة رشيدة الرحموني)

من منصبها كمسيرة))للشركة.

رشيدة) للسيدة  التام  االبراء)

الرحموني على تسييرها.

بنبراهيم) ر�سى  السيد  تعيين 

كمسير للشركة لفترة غير محدودة.

التوقيع للسيد ر�سى بنبراهيم.

االسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

نونبر) ( 9 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2121،)تحت رقم)386 .
من ارل االيداع والنشر

املسير

72 P

STE BEST PROFECT
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  يناير) 212،) (29 بتاريخ)

تحمل) لشركة  االسا�سي  القانون 

الخصائص التالية):

.STE BEST PROFECT(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

االنعاش) (: االرتماعي) الهدف 

العقاري،)تسيير العقارات.

درهم) ( 11.111 (: الراسمال)

من) حصة  ( 111 الى) مقسمة 

الواحدة) للحصة  درهم  ( 11 فئة)

موزعة بالكامل على السيدة رشيدة)

الرحموني)111 )حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس.
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من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 2 سعد) اقامة  (: االرتماعي) املقر 

5 )الهرهورة) 3)شقة رقم) عمارة رقم)

تمارة.

رشيدة) للسيدة  (: التسيير)

الرحموني.

رشيدة) للسيدة  (: التسيير)

الرحموني.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بتمارة بتاريخ فاتح فبراير)

رقم) (، 8 5 االيداع) رقم  (،212 

التقييد بالسجل التجاري)859 3 .
من ارل االيداع والنشر

املسير

73 P

 STE EL JAWADA

IMMOBILIERE
مسجل)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر) ( (،2121 نوفمبر) بتاريخ)  )

رشيدة) السيدة  الوحيد  الشريك 

الرحموني ما يلي):

  111 حصصها) رميع  بيع 

درهم للحصة) ( 11 للحصة من فئة)

الواحدة السى السيد ر�سى بنبراهيم.

استقالة السيدة رشيدة الرحموني)

من منصبها كمسيرة))للشركة.

رشيدة) للسيدة  التام  االبراء)

الرحموني على تسييرها.

بنبراهيم) ر�سى  السيد  تعيين 

كمسير للشركة لفترة غير محدودة.

التوقيع للسيد ر�سى بنبراهيم.

االسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

نونبر) ( 9 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2121،)تحت رقم) 38 .
من ارل االيداع والنشر

املسير

74 P

 STE JEWEL HALIMA'S

 CLOTHING

SARL AU

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي بتاريخ) 2)ديسمبر)2121،)

 STE JEWEL لشركة) شريك  قرر 

 HALIMA'S CLOTHING SARL

AU،)ما يلي)):

الشركة) املصادقة على حسابات 

وعلى محضر املصفي.

على) والتشطي   تصفية  نهاية 

الشركة من السجل التجاري.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بسال تحت رقم)35768.

75 P

ائتمانية))غريس)

شركة محدودة املسؤولية

STE GHRISS FIDUCIAIRE

مقرها االرتماعي : شقة رقم 2 

تجزئة اسية شارع محمد الخامس 

تابريكت سال

السجل التجاري رقم :  68  

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

الشركة) مقر  في  املنعقد  االستثنائي 

يوم) 2)ديسمبر)2121،)تقرر ما يلي):

  1.111 رفع راسمال الشركة من)

درهم الى)581.111)درهم وذلك بخلق)

11 5)حصة رديدة نقدا.

من) الشركة  راسمال  خفض 

درهم وذلك) ( 11.111 الى) (581.111

بخفض عدد الحصص من)5811)الى)

. 111

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بسال يوم) 2)يناير) 212،)

تحت رقم)35793.
املسير

76 P

STE KARSA METAL
شركة محدودة املسؤولية

 بمساهم واحد
مقرها االرتماعي : حي بوشوك طريق 

املهدية رقم 2 عامر العيايدة سال
السجل التجاري رقم : 6957 

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الشركة) مقر  في  املنعقد  االستثنائي 

يوم) 2)ديسمبر)2121)تقرر ما يلي):
رفع راسمال الشركة من)11.111  
درهم الى)911.111)درهم وذلك بخلق)

8111)حصة رديدة نقذا.
من) الشركة  راسمال  خفض 
درهم) ( 11.111 درهم الى) (911.111
من) الحصص  عدد  بخفض  وذلك 

9111)الى)111 .
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية بسال يوم) 2)يناير) 212،)

تحت رقم)35792.
عن املسير ائتمانية غريس

77 P

 STE SECURE SOFTWARE
SARL AU

راسمالها : 1.111  درهم
مقرها االرتماعي : رقم 596 أرز 5 
شارع الحسن الثاني احداف أزرو

 31 في) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
محضر) وضع  تم  ( (،2121 ديسمبر)

الجمع العام االستثنائي.
الحصص،) بيع  (: اليوم) أشغال 
تغيير) املقر،) تحويل  املسير،) تغيير 
االسا�سي) القانون  تحديث  النشاط 

ومختلفات.
الحل االول):)قام السيد عمر زاهر)
املالك ل)11 )حصة،)ببيعها كلها)11  

حصة للسيد زهير اغشوي.
العام) الجمع  قبل  (: الثاني) الحل 
استقالة املسير السيد عمر زاهر،)وتم)
املسير) اغشوي،) زهير  السيد  تعيين 

الوحيد للشركة.
العام) قرر الجمع  (: الثالث) الحل 
العنوان) الى  االرتماعي  املقر  تحويل 
التالي):)رقم)6 )حي السعادة)2)احداف)

أزرو.

الجمع) قرر  (: الرابع) الحل 

الشركة) نشاط  تغيير  العام 

 AGRICULTURE (: ليقرأ)

 IMPORTATION & (: عوض)

 DEVELOPPEMENT DES

.SYSTEMES INFORMATIQUES

الحل الخامس):)قرر الجمع العام)

تحديث القانون االسا�سي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بازرو) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  يناير) 212،) ( 3 بتاريخ)

السجل التجاري)239 .

78 P

STE  IFRANE ACCESSOIRES
SARL

راسمالها : 11.111  درهم

مقرها االرتماعي : اقامة النافورة 

حي السالم افران

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في)9 )يناير)

 212،)تم وضع محضر الجمع العام)

االستثنائي.

أشغال اليوم):)تغيير النشاط.

مختلفات.

العام) الجمع  قرر  (: االول) الحل 

تغيير نشاط الشركة لتقرأ):

 VENTE ALIMENTATION

.GENARALE EN DETAIL

 VENT BONNETERIE (: عوض)

.EN DETAIL

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بأزرو) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  يناير) 212،) (27 بتاريخ)

. 375

79 P

STE PRO FIRUTO
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

نظام) تكوين  تم  يناير) 212،) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):
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.STE PRO FIRUTO(:(التسمية
الهدف):)تمارس الشركة االهداف)

التالية):
الجديدة) السيارات  استيراد 

واملستعملة.
االستيراد وتصدير.

استيراد معدات االسعاف والعتاد.
لبنان) زنقة  ( 2 (: املقر االرتماعي)

شقة رقم)3)املحيط الرباط.
  1.111 (: االرتماعي) رأسمال 
درهم مقسم الى)11 )حصة قيمة كل))

واحدة)11 ))درهم.
التسيير):)تم تعيين السيد الحسين)
التعريف) لبطاقة  الحامل  غنان 
كمسير) ( (F 157 3 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع) تم  (: القانوني) االيداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)   9  .
80 P

STE RYAMSOL CAR
SARL

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
نظام) تكوين  تم  يناير) 212،) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  اسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):
. RYAMSOL CAR(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة االهداف)
التالية):)كراء)السيارات بدون سائق.

االول) الطابق  (: االرتماعي) املقر 
نابولي) زنقة  عمارة) 9) (5 رقم) شقة 

املحيط الرباط.
  11.111 (: االرتماعي) رأسمال 
حصة قيمة) ( 111 درهم مقسم الى)

كل واحدة)11 )درهم.
بدر) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
التعريف) للبطاقة  الحامل  البهيج 
كمسير) (A6681 8 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
لدى) القانوني  امللف  وضع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالرباط تحت رقم السجل التجاري)

.  9  3
81 P

STE SILENT PLANET
SARL AU

االستثنائي) عام  رمع  بمقت�سى 
حرر بالرباط بتاريخ)27)يناير) 212،)
للشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
ذات) ش.ذ.م.م.) (SILENT PLANET

الشريك الوحيد ما يلي):
طرف) من  حصة  ( 11 تفويت)
الى السيد زهير) السيد عادل بوزيد 

واكريم.
استقالة السيد عادل بوزيد من)

منصبه كمسير للشركة.
تعيين السيد زهير واكريم كمسير)

وحيد للشركة.
من) و3 ) (7 (،6 املواد) تعديل 

القانون االسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم  (
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
فاتح) بتاريخ  (،  1631 رقم) تحت 

فبراير) 212.
82 P

STE SAPST
شركة مجهولة االسم

التهيئة) »شركة  املسماة) الشركة 
تغازوت) السياحية  املحطة  وانعاش 
مجهولة) شركة  (سابست)) باي)
 711.111.111 راسمالها) االسم،)
بملتقى) االرتماعي  مقرها  درهم،)
شارع املهدي بن بركة وزنقة يورينيا)
الرباط) الرياض  حي  االول  الطابق 
واملسجلة بالسجل التجاري باملحكمة)
التجارية بالرباط تحت رقم)86267.

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمور  
 2)يناير)2121،)تقرر ما يلي):

الشرقاوي) محمد  السيد  تعيين 
الدقاقي كمدير عام للشركة.

سودة) بن  ليلى  السيدة  تعيين 
كمديرة عامة بالنيابة للشركة.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط)
رقم) تحت  (،2121 يوليو) (27 بتاريخ)

. 15823
للخالصة والبيان

83 P

STE HOTELIERE DE NADOR
شركة مساهمة

راسمالها : 175.611. 3.31 درهم
 CDG مقرها االرتماعي : اقامة
ساحة موالي الحسن الرباط

السجل التجاري رقم : 9722  
الرباط

الزيادة في راسمال الشركة
بمقت�سى محضر الجمعية العامة)
الغير العادية بتاريخ) 2)يونيو)9 21،)

تقرر ما يلي):
االرتماعي) الراسمال  في  الزيادة 
درهم) ( .5 1.111.111 قدره) بما 
درهم) ( .79 .175.611 من) لرفعه 
باصدار) درهم  (3.31 .175.611 الى)
11.111 .5 )سهم رديدة من قيمة)

11 )درهم للواحدة.
بتاريخ) االداري  املجلس  صادق 
وتحقق من انجاز) (،21 9 يونيو) (28
وتغيير) الشركة  راسمال  في  الزيادة 

البند)6)من قانون الشركة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) (،2121 ديسمبر) (3 بتاريخ)

. 1918 
84 P

شركة ماكرسبايس كيدس 
مروكو

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 1.111  درهم

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
الجمع) اتفق  (،2121 ديسمبر) (  
شركة) مروكو  كيدس  ماكرسبايس 
يقدر) محدودة،) مسؤولية  ذات 

رأسمالها)1.111 )درهم.
على ما يلي):

تغيير مقر الشركة.
مقر) تغيير  العام  الجمع  قرر 
قطاع)    االرز  زنقة  من  الشركة 
مكت )31)الطابق االول حي الرياض.

الى اقامة سماللي) )الطابق االول)
أكدال) (II شارع حسن) (6 رقم) شقة 

الرباط.

تحيين القوانين االساسيةلشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ( يناير) 212،) (25 بتاريخ)

.519

85 P

 STE LE LEVIER

CONSULTING
SARL

 SIEGE : N°6 IMM 4 RESIDENCE

 RIM LOTISSEMENT SAID HAJJI

SALE

حل الشركة
بسال) مؤرخ  محضر  ( بمقت�سى)

للجمع العام) (21 8 أبريل) (23 بتاريخ)

 LE LEVIER لشركة) العادي  الغير 
راسمالها) ش.م.م.،) (CONSULTING

1.111 )درهم،)مقرها االرتماعي رقم)

اقامة ريم تجزئة سعيد) عمارة) ) (6

حجي سال.

تم االقرار باالرماع على ما يلي):

حل نهائي للشركة.

مكت ) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2121 يناير) (28 بتاريخ)

.35838
الخالصة والبيان

GLOBAL COMPTA

86 P

STE F ONE AUTO
SARL

تاسيس شركة
طبقا ملقتضيات القانون االسا�سي)

(،2121 ديسمبر) بتاريخ) 2) املؤرخ 

تقرر تاسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة لها الخصائص التالية):)

.F ONE AUTO SARL((:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية))املحدودة.

قطع) تارر  (: االرتماعي) الغرض 

واالستيراد) نقل  مقاول  غيار،)

والتصدير.
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رقم) شقة  (،31 عمارة) (: العنوان)
زنقة موالي احمد لوكيلي حسان) (8

الرباط.
رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)

مقسم الى)111 )حصة من فئة)11  

درهم للحصة الواحدة.

الشركاء):)

غنام مليكة)....)811)حصة.

الغريسات حاتم)....)211)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

وضع السجل التجاري.

غنام) السيدة  عينت  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مديرة  مليكة 

محدودة.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

13 9  )بتاريخ)28)يناير) 212.

87 P

STE SPACE COIFF MARINA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 11.111  درهم

مقرها االرتماعي : قرب مارينا، 

اقامة مارينا بلوك رقم 2 محل رقم 

26 111   سال

السجل التجاري رقم : 32815 سال

تاسيس شركة
تبعا لعقد عرفي،)حرر بتاريخ فاتح)

يناير) 212،)تم تاسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة مواصفتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

 SPACE (: االرتماعية) التسمية 

.COIFF MARINA
صالون) (: االرتماعي) الهدف 

الحالقة والتجميل.

مارينا،) قرب  (: االرتماعي) املقر 

محل رقم) (2 اقامة مارينا بلوك رقم)

26 111  )سال.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

في) تسجيلها  تاريخ  من  تبتدأ  سنة،)

السجل التجاري.

  11.111 (: االرتماعي) الراسمال 

درهم.

راسمال) حدد  (: الرأسمال) توزيع 
مقسما) درهم  ( 11.111 في) الشركة 
حصة ارتماعية من فئة) ( 111 الى)
11 )درهم للحصة،)مرقمة من) )الى)

. 111
ووزعت هذه الحصص كالتالي):

 511 (... عسيل) نعيمة  السيدة 
حصة.

 511 (... السيد عبد الغني بوقفة)
حصة.

املجموع).......)111 )حصة.
الشركاء):

مغربية) عسيل،) نعيمة  السيدة  (
بتاريخ) بخريبكة  مزدادة  الجنسية،)
بسال،) قاطنة  (، 975 يناير) فاتح 
(، 115 رقم) دال  الرحمة قطاع  حي 
حاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم)

.AB  98 5
بوقفة،مغربي) الغني  عبد  السيد 
بتاريخ بسال  مزدادة   الجنسية،)
  1 قاطن بالرباط،) (، 971 أبريل) (7 
زنقة باتريس لومومبا حسان الرباط،))
حاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم)

.A  6 79
السيدة نعيمة عسيل،) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  عينت 

محدودة.
تسجيل) تم  (: القانوني) االيداع 
بالرباط،) التجاري  بالسجل  الشركة 
يناير) (25 بتاريخ) (32815 رقم) تحت 

.212 
من ارل النشر واالشهار

التسيير

88 P

صوكوويست ش.م.م

 )ملتقى شارع الديوري ورمال الدين))األفغاني)

رقم)2)القنيطرة

سجل تجاري رقم)25983

القنيطرة

ZAOUBAL
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 511.111.11.  درهم
في طور رفعه إلى 2.626.111.11 

درهم
مقرها اإلرتماعي : دوار الزاوية بن 

منصور القنيطرة
سجل تجاري رقم 69 28 القنيطرة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير بتاريخ)  ) االعتيادي  غير 

رأسمال) رفع  الشركاء) قرر  (2121  
  .511.111.11 من) الشركة 
درهم) (2.626.111.11 إلى) درهم 
رديدة) حصة  (  .261 بإصدار)
للواحدة) درهم  ( 11.11 فئة) من 
طرف) من  بأكملها  ومحررة  مكتتبة 
لوليزور) فيلي   السيد  الشريكين 
طريق) عن  كيبرات  ماري  والسيدة 
الجاري. حسابهما  من  االقتطاع 
بمقت�سى عقد عرفي مبرم بنفس)
الحصص) رميع  تحويل  تم  التاريخ 
الشريكين) من  كل  يمتلكها  التي 
السيد فيلي  لوليزور والسيدة ماري)
كيبرات وذلك بنسبة)(55 .6))حصة)
 FRUITS لفائدة) منهما  واحد  كل 
شركة املساهمة) (ROUGES ET CO
املبسطة والتي أصبحت بمور  هذا)

التفويت شريكا وحيدا.
بمقت�سى محضر قرارات الشريك)
سبتمبر) بتاريخ)  ) املتخذة  الوحيد 

2121،)تم تقرير ما يلي):
إقرار تفويت الحصص.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)
 81855 تحت عدد) يناير) 212) ( 3
و9 )يناير) 212)تحت عدد)81962.

للخالصة والتذكير

التسيير

89 P

صوكوويست ش.م.م

 )ملتقى شارع الديوري ورمال الدين))األفغاني)
رقم)2)القنيطرة

سجل تجاري رقم)25983

القنيطرة

ZAOUBAL
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 511.111.11.  درهم

مقرها اإلرتماعي : دوار الزاوية بن 
منصور القنيطرة

سجل تجاري رقم 69 28 القنيطرة
بمقت�سى محضر الجمع العام غير)
االعتيادي بتاريخ)23)يناير)2121)قرر)

الشركاء)ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  رفع 

إلى) درهم  (3.111.111.11

بإصدار) درهم  ( .111.111.11

فئة) من  رديدة  حصة  (31.111

مكتتبة) للواحدة  درهم  ( 11.11

الشريك) من طرف  بأكملها  ومحررة 

عن) (FRUITS ROUGES ET CO

طريق االقتطاع من الحساب الجاري.

من) الشركة  رأسمال  خفض 

إلى) ليتقلص  درهم،) (3.111.111.11

لجبر) وذلك  درهم،) ( .511.111.11

الخسائر مبلغ هذا التقليص تحمله)

بنس  أنصبتهم في رأسمال) الشركاء)

الشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

فاتح يوليو) 212)تحت عدد)1 818.
للخالصة والتذكير

التسيير

90 P

صوكوويست ش.م.م

 )ملتقى شارع الديوري ورمال الدين))األفغاني)

رقم)2)القنيطرة

سجل تجاري رقم)25983

القنيطرة

MOULIN FALAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها : 111.111.11.   درهم

مقرها اإلرتماعي : سيدي سليمان، 

الحي الصناعي

سجل تجاري رقم 5663  سيدي 

سليمان

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

بتاريخ املنعقدة  االعتيادية   غير 

 26)نوفمبر)2121)تقرر ما يلي):

توسيع نشاط الشركة ليشمل.

اإلنعاش العقاري.

هدم،) بناء،) األرا�سي،) تقسيم 

إعادة بناء)رميع العقارات.

قاسمي) نعيمة  السيدة  تعيين 

 C365 78 ل.ب.و.ت) الحاملة 

شارع) (36 بالدارالبيضاء،) والساكنة 

لوليل كمسيرة ثانية وذلك ملدة غير)

محدودة.
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حيث) اإلرتماعي،) اإلمضاء) تغيير 

أصبحت الشركة ملزمة أمام األغيار)

بالتوقيع املشترك للمسيرين.

النظام) تحيين  لذلك  كنتيجة 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

املحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان 

عدد) تحت  يناير 212) (26 بتاريخ)

.25/212 
للخالصة والتذكير

التسيير

91 P

صوكوويست ش.م.م

 )ملتقى شارع الديوري ورمال الدين))األفغاني))

الطابق االول شقة رقم)2)القنيطرة

سجل تجاري رقم)25983

القنيطرة

 HAUS MAROC
شركة ذات املسؤولية محدودة 

رأسمالها : 311.111.11 درهم

مقرها اإلرتماعي : زاوية شارع 

معمورة وموالي عبد الرحمان مكت  

رقم 2، القنيطرة

تأسيس شركة
املبرم) العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتارخ)29)سبتمبر)2121)وضع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة تحمل املوصفات التالية:

تحمل الشركة تسمية) (: التسمية)

ذات  شركة   HAUS MAROC

املسؤولية املحدودة.

سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 

لحسابها الخاص أو لحساب الغير من 

املعنويين  أو  الطبيعيين  األشخاص 

باملغرب أو بالخارج.

أنواع  رميع  وتوزيع  بيع،  شراء، 

آالت  وملحقات  أرزاء  وحدات، 

واستخراج  الزيتون  سحق  ومعدات 
املستوى  على  وذلك  الزيتون  زيت 

املحلي أو اإلستيراد.

تركي  وتجميع وحدات السحق، 

املساعدة التقنية، الصيانة واإلصالح 

لجميع أنواع معدات سحق الزيتون.

وتأرير،  استئجار  بيع،  شراء، 
املنتجات  رميع  وتصدير  استيراد 
سحق  بأنشطة  الصلة  ذات  واملواد 

الزيتون واستخراج زيت الزيتون.
في  العامة  الشركات  كل  تمثيل 
صناعة وتصدير معدات وقطع غيار 

آالت سحق الزيتون.
بيع  شراء،  توكيل،  تمثيل، 
وبراءات  التراخيص  كافة  واستغالل 
اإلختراع والعالمات التجارية لحساب 

الشركة الحصري.
املؤسسات  في  املساهمة 
والشركات ذات األهداف املشابهة أو 

املكملة ألهداف الشركة.
العمليات  رميع  عامة  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
املنقولة  الغير  أو  املنقولة  العقارية 
املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
باألهداف املحددة أعاله أو بأي هدف 

آخر يعطي أفضلية لتطور الشركة.
املقر اإلرتماعي : حدد مقر الشركة 
في زاوية شارع معمورة وموالي عبد 

الرحمان مكت  رقم 2، القنيطرة.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.
في  تبتدئ   : اإلرتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر من 

كل سنة.
حدد   : اإلرتماعي  الرأسمال 
رأسمال الشركة في مبلغ 311.111.11 
3.111 حصة  من  مكون  وهو  درهم 
من فئة 11  درهم للواحدة مكتتبة 

ومحررة من طرف الشركاء كالتالي :
 HAUS MAKINA SANAYI شركة
 TICARET ANONIM SIRKETI

561. حصة.
 8 1 امليلودي  بنعلي  �سي  السيد 

حصة.
مشما�سي  الدين  شرف  السيد 

611 حصة.
املجموع : 3.111 حصة.

حقي  السيد  عين   : التسيير 
كوزلوكلو، الحامل للجنسية التركية 
 ،U2  5382  رقم السفر  ولجواز 
 ،2128 ديسمبر  غاية  2  إلى  صالح 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم   : التجاري  السجل 
املحكمة) ضبط  بكتابة  القانوني 
 22 بتاريخ) بالقنيطرة  اإلبتدائية 

يناير 212)تحت عدد)2 1 8.
للخالصة والتذكير

املسير

92 P

 L’ARTISAN شركة
ALUMINIUM

ش.م.م.ش.و
الراأسمال اإلرتماعي : 11.111.11  

درهم
املقر اإلرتماعي : 9  زنقة السراغنة 

بطانة-سال
تعديل

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 
نوفمبر) ( 6 بتاريخ) املنعقد  العادي 
 L’ARTISAN(2121)قرر شركاء)شركة

ALUMINIUM)ما يلي):
قرر) (: الشركة) وإغالق  تصفية 
تصفية) العادي  الغير  العام  الجمع 
 L’ARTISAN ALUMINIUM(الشركة

وإغالقها بصفة نهائية.
املصفي) إبراء) تم  (: املصفي) إبراء)

السيد علي الضاوي.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 باملحكمة اإلبتدائية بسال بتاريخ)

يناير 212)تحت رقم)35865.
93 P

SNOTECH
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

)بناءعلى عقد عرفي أعلن القانون)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
.SNOTECH SARL : اإلسم

املوضوع):
رميع أعمال اإلتصاالت والكهرباء)

ذات الجهد العالي واملنخفض.
األنظمة) وتركي   وتركي   إنجاز 
شبكة) وأي  والهاتفية  الكهربائية 

اتصاالت.

الكهربائية) األعطال  اكتشاف 

والتحديث إلى املعايير.

بيع املعدات الكهربائية.

شارع عقبة) ( 6 (: املقر اإلرتماعي)

الطابق األول أكدال الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
الرأسمال):)11.111 )درهم مكون)

واحدة) كل  قيمة  حصة  ( .111 من)

منها)11 )درهم.

تسيير الشركة وإدارتها) (: التسيير)

اوخويا) الدين  سيف  تصرف  تحت 
نصر هللا يوسف اوخويا طبقا للقانون)

األسا�سي للشركة مع السلطة الكاملة)

وذلك ملدة غير محدودة.

السنة اإلرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر.

القانوني) اإليداع  أنجز  (: اإليداع)

باملحكمة التجارية بتاريخ فاتح فبراير)

رقم) التجاري  السجل  تحت  (212 

.  9 35

94 P

SOCIETE ZAGOURA GARD
S.A.R.L AU

 5 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير) 212)املسجل في الرباط بتاريخ)
القانون) وضع  تم  يناير) 212) ( 3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):

 SOCIETE ZAGOURA(:(التسمية

.GARD S.A.R.L AU

محل رقم) 5   (: املقر اإلرتماعي)

تجزئة السالم قطاع القدس العيايدة)

سال.

املوضوع):)

حراسة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة))ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل).

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد حميد الديبا.
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درهم) ( 11.111.11 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة،)موزعة)

كما يلي):

السيد حميد الديبا)111 )حصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عدد) تحت  يناير 212) (28 بتاريخ)

.358  

95 P

OMALEG FRUITS LEGUMES
العرفي)) العقد  تسجيل  تاريخ 

بتاريخ)8)ديسمبر)2121)بالرباط.

الهدف اإلرتماعي):)

تجارة الخضر والفواكه.
  11.111.11 (: الشركة) رأسمال 

حصة من) ( 111 إلى) درهم مقسمة 

درهم للحصة الواحدة) ( 11.11 فئة)

الشكل) على  الشركاء) بين  موزعة 

التالي:

  111 مصطفى) العماري  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اإلرتماعي):)5 )شارع األبطال)

شقة رقم) )أكدال الرباط.

املسير):)السيد العماري مصطفى.
لتجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

 897  )بالرباط.

96 P

FOR NETT STAR
RC : 12215

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 

بتاريخ) 2)نوفمبر)2121)تقرر ما يلي):

تفويت الحصص):

)قام السيد احمدالعلمي بتفويت)

حصة التي يمتلكها في الشركة) ( 11

إلى السيد رشيد عزيزي.

استقالة وتعيين مسير للشركة):

العلمي) احمد  السيد  قام 

كمسير) منصبه  من  باإلستقالة 

للشركة).
عزيزي) رشيد  السيد  تعيين  وتم 

كمسير رديد للشركة.
وبهذا أصبح السيد رشيد عزيزي)

مسير للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بسال بتاريخ)28)يناير 212 

تحت رقم)35868.

97 P

DIGENCY
RC : 137661

املنعقد) العرفي  العقد  بمقت�سى 

2121)قرر الشريك) 8)سبتمبر) بتاريخ)

الوحيد للشركة ما يلي):
رفع رأسمال الشركة.

رفع) الحراق  ر�سى  السيد  قرر 
رأسمال الشركة بما قدره)51111.11 

درهم) (51111.11 من) لرفعه  درهم 

11111.11 )درهم وبذلك بجلبه) إلى)

نقدا.

تغيير) تم  (: اإلرتماعي) املقر  تغيير 

رقم)   مكت   إلى  اإلرتماعي  املقر 
زنقة ضاية) (9 الطابق السفلي عمارة)

عوا أكدال))الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فاتح) بتاريخ  بالرباط  التجارية 

يناير 212)تحت رقم)  13  .

97 مكرر

STE. ALIMENT STORE
إعالن

على إثر الجمع العام الغير العادي)

واملنعقد بتاريخ)8)ديسمبر)2121)من)

طرف مسيري الشركة فقد تقرر ما)

يلي):

شارع) ( 5 اإلرتماعي) املقر  تغيير 

أكدال الرباط) األربطال شقة رقم) )
حسان) الوكيلي  أحمد  زنقة  (6 إلى)

الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  بالرباط  التجارية 

ديسمبر 212)تحت عدد)5 2  .

98 P

SOCIETE EURO BASMA
S.A.R.L

رأسمال الشركة : 11.111.11  

درهم 

زنقة 2 رقم    تجزئة صفية 

زرهونية مكناس

املبرم) العرفي  العقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  يناير) 212) بتاريخ) )

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

 SOCIETE EURO (: التسمية)

.BASMA S.A.R.L

الهدف):

تحويل األموال.

: رقم 2 زنقة     املقر اإلرتماعي)

تجزئة صفية زرهونية مكناس.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها النهائي 

الفسخ  أو  التمديد  حالة  عدا  ما 

السابق لألوان.

السنة  تبتدئ   : املالية  السنة 

في  3  وتنتهي  يناير  فاتح  املالية من 

ديسمبر من كل سنة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

11.111.11  درهم مقسم إلى 111  

حصة إرتماعية من فئة 11  درهم 

للحصة تم تسديد قيمتها كالتالي :

   11  X حصة   511 فتيحة  اعو 

51.111.11 درهم.

  11 X لحسن حاجي 511 حصة

51.111.11 درهم.

  11  X حصة    111  : املجموع 

11.111.11  درهم.

القانون  بمقت�سى   : التسيير 

األسا�سي املشار أعاله، عينت السيدة 

اعو فتيحة مسيرة الشركة ملدة غير 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لإلستثمار  الجهوي  باملركز  القانوني 
يناير  212   28 بتاريخ  بمكناس 
رقم  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

.52 17
99 P 

HABAB SERVICES
حباب سيرفيس

ش.م.م
شركة محدودة املسؤولية ش.م.م 

ذات مساهم واحد
السجل التجاري 69193 مراكش

تعديل
انعقد يوم)9 )أكتوبر)2121)رمع)
عام استثنائي لشركة حباب سيرفيس)
رقم) 9   املتجر  ب  الكائن  بمقرها 
وقرر) مراكش  الصناعي  الحي  املسار 

ما يلي):
توسيع) عملية  على  املصادقة 
بزيادة) للشركة  اإلرتماعي  النشاط 
اإلصالح امليكانيكي وبيع قطع الغيار.

تحويل ملقر اإلرتماعي للشركة إلى)
املتجر رقم) 9 )املسار الحي الصناعي)

مراكش.
3)و )من القانون) تعديل الفصل)

األسا�سي.
تم الوضع القانوني لهذا التعديل)
بمراكش) التجارية  املحكمة  لدى 
رقم) تحت  يناير) 212) ( 5 بتاريخ)

.5  
100 P

مكت  األستاذ املصطفى بلحسن

موثق

66 )شقة رقم) )شارع موالي ادريس األول تمارة

مجموعة مدارس رواد النجاح 
ش.م.م

تأسيس شركة
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق،) بلحسن،) املصطفى  األستاذ 
تم وضع) (2121 سبتمبر) (9 مؤرخ في)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
خصائصها) املحدودة  املسؤولية 

األساسية كالتالي):
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رواد) مدارس  مجموعة  (: اإلسم)
النجاح ش.م.م.

الهدف):
استغالل) الخصو�سي،) التعليم 
والتربوية،) التعليمية  املؤسسات 
(السلك) األساسية) والبيداغورية 
املشاركة) واإلبتدائي،) والثاني)) األول 
بأي شكل في كل املؤسسات املتشابهة.
الوساطة في كل املشاريع املدنية،)
واملالية) الصناعية،) التجارية،)

املرتبطة بهدف الشركة.
املقر اإلرتماعي):)الرباط سكتور)9 

رقم)21)شقة رقم)7)حي الرياض.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
  11.111.11 (: الشركة) رأسمال 
حصة من) ( 111 إلى) درهم مقسمة 
فئة)11 )درهم،)مكتتبة نقدا ومحررة)
بالكامل أسندت في حدود)511)حصة)
والسيد) ( لكل من السيد ختة خالد)

ختة عبد اللطيف.
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)
بالرباط) القاطن  خالد  ختة  السيد 
 C 2 ( رقم) سكتور)  ) حي الرياض،)
القاطن) اللطيف  عبد  ختة  والسيد 
 6 رقم) (Z بلوك) بالرباط سكتور)  ،)

شارع الدول .
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)25)يناير)2121.
للخالصة والبيان
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 STE. CONFISERIE MAROC
ORIENT PAYS-BAS

CMOP
SARL

املقر اإلرتماعي : محل رقم 2 بداور 
أوالد سالمة عين عتيق قرب الطريق 

املؤدية إلى تامسنا
السجل التجاري عدد : 63 27 

تعديالت قانونية
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املنعقد بتاريخ)5 )نوفمبر)2121)تمت)
املصادقة من طرف املساهمين على)

ما يلي):

 STE. من) الشركة  اسم  تغيير 

 COMPTOIR MAROCAIN

 STE. إلى) (OUTILLAGE  PRO SARL

.CMOP

 STE. CONFISERIE MAROC(:(إلى

.ORIENT(PAYS-BAS(CMOP(SARL

تغيير النشاط التجاري.

تحديث النظام األسا�سي.

رشيد) للسيد  حصة  ( 1 تفويت)

السيد) إلى  حصة  (21 إلى) ردة 

السيدة) إلى  حصة  و21) عادل ردة 

العباسية ردة.

للسيدة) حصة  (21 تفويت)

حصة إلى السيد) ( 1 سهام ردة إلى)

حصة إلى السيدة) و1 ) ( عادل ردة)

مجموع) ليصبح  ردة  العباسية 

الحصص.

للسيد عادل ردة)11 )حصة.

  11 ردة) العباسية  للسيدة 

حصة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 D 8 7 اإلبتدائية بتمارة تحت رقم)

بتاريخ فاتح فبراير) 212.
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 STE. NOUR CHIFAA

 COMPANY NATURAL

PRODUITS
SARL AU

رأسمالها : 11.111.11  درهم

مقرها : رقم A5 عمارة لعروسيين 
زنقة املغيرة لن شعبة، ساحة 

الدشيرة العيون

تعديالت قانونية
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

بتاريخ)25)يناير) 212)تمت املصادقة)

على ما يلي):

توسيع الهدف اإلرتماعي بإضافة)

ما يلي):

نباتات) أصل  من  منتجات  بيع 

طبيعية)(الزيوت النباتية واألساسية،)
الزيتون،) زيت  أركان،) زيت  العسل،)

أملو).

بيع األعشاب الطبيعية.
الغذائية) املكمالت  تحضير 

املستخلصة من النباتات الطبيعية.
من) منتجات  وتخزين  وبيع  شراء)

أصل نباتات طبيعية.
تجارة منتجات على شكل مكمالت)

غذائية.
العنوان) إلى  الشركة  مقر  نقل 
التالي أرض تجزئة الراحة الرقم)337 

العيون).
تحيين القانون األسا�سي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
اإلبتدائية) باملحكمة  القانوني 
بالعيون بتاريخ)28)يناير) 212)تحت)

رقم)267/ 212.
103 P 

STE.PARAMATOS
SARL AU

RC : 34867
تأسيس شركة

يناير) (25 بتاريخ) بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (212 
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
.PARAMATOS(:(التسمية

تجارة املنتجات الشبه) (: النشاط)
صيدالنية والشبه طبية والتجميل.

 F(املقر اإلرتماعي):)الوكالة) )بلوك
الرقم)18 )العيون.

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

درهم) ( 11111.11 (: املال) رأس 
موزعة) حصة  ( 111 على) مقسمة 

كالتالي):
  111 مشرفي) إيمان  السيدة 

حصة.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)
نسرين مشرفي كمسيرة للشركة ملدة)
اإلمضاء) اعتماد  مع  محدودة،) غير 
مشرفي) نسرين  للسيدة  املشترك 

والسيدة ايمان مشرفي.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
اإلبتدائية) باملحكمة  القانوني 
بالعيون بتاريخ)25)يناير) 212)تحت)

رقم) 2121/22.
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STE.STAR SAHARA LITIJARA
SARL AU

RC : 34933
تأسيس شركة

يناير) (28 بتاريخ) بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) (212 
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
 STAR SAHARA (: التسمية)

.LITIJARA
النشاط):)

األشغال املختلفة.
السعادة) حي  (: اإلرتماعي) املقر 
بركان)   اسماعيل  موالي  شارع 

الطابق) )العيون.
من تاريخ) 99)سنة ابتداء) (: املدة) (

التأسيس.
درهم) ( 11111.11 (: املال) رأس 
موزعة) حصة  ( 111 على) مقسمة 

كالتالي):
  111 صادق) خديجة  السيدة 

حصة.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)
وحيدة) كمسيرة  صادق  خديجة 

للشركة ملدة غير محدودة.)
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
اإلبتدائية) باملحكمة  القانوني 
بالعيون بتاريخ)28)يناير) 212)تحت)

رقم)2121/278.
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STE. TERRA ETUDES
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة) تم إنشاء) (2121 ديسمبر) (2 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):
.TERRA ETUDES(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)
باملغرب وبالخارج ب):

علوم) في  دراسات  إرراء)
األرض،توريد وتوزيع وتركي  رميع)
بالدراسات) املتعلقة  األرهزة  انواع 
الجيوفيزيائية والجيولورية والطاقة)

والجيوتقنية.
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املقر اإلرتماعي):)الرقم)18 )عمارة)

سمية شارع الوالء)الشقة)2)الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
مبلغ) في  حدد  (: املال) رأس 

  111 11111.11 )درهم مقسم إلى)

حصة من فئة)11 )درهم للواحدة.

السيد مروان) (: توزيع رأس املال)

بنمخلوف)111 )حصة.

:)تم تعيين السيد مروان) التسيير)

بمنخلوف كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: اإلرتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بواد)) اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 

تحت) يناير) 212) (21 الذه  بتاريخ)
رقم)75/ 212.بالسجل التجاري رقم)

. 7 2 

106 P

TRADITRAJS شركة
S.A.R.L

رأسمالها : 11.111.11  درهم

الكائن مقرها اإلرتماعي بالرباط 

املحيط زنقة رنيف عمارة 27 

الطابق الثاني شقة رقم  

تفويت حصص إرتماعية
وتعيين مسير للشركة

العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 

تقرر ما يلي):

تفويت) على  باإلرماع  املصادقة 

511)حصة إرتماعية كانت في ملك)

لفائدة) رريف  املصطفى  السيد 

السيد عبد الرحمان عكرش.

املصطفى) السيد  استقالة  قبول 

للشركة) ( كمسير) مهامه  من  رريف 

املذكورة.

الرحمان) عبد  السيد  تعيين  تم 

عكرش مسيرا آخر للشركة املذكورة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (5 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

9 21،)تحت رقم)652 .
مقتطف وبيان
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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 ANKIMAR TRANS
SARL A A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR(KHNACHA

 BAHHARA OIULAD AYAD

 SOUK EL ARBAA

RC N°26739

حصص) بيع  عقد  بمقت�سى 

عام) رمع  ومحضر  إرتماعية 

يناير) (25 بتاريخ) للشركة  استثنائي 

األربعاء) بسوق  واملسجلة  (212 

بتاربخ)26)يناير) 212)قرر ما يلي):

باعت) ( (: إرتماعية) بيع حصص 

السيدة عنقية حمو ميرة)511)حصة)

 ANKIMAR TRANS شركة) في 

درهم للحصة) ( 11 ش.ذ.م.م بقيمة)

حمو) الرحمان  عبد  السيد  لفائدة 

ميرة.

تم تغيير الشكل))القانوني))للشركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات) شركة  إلى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

التالية) التغييرات  تمت  وعليه 

بالقانون األسا�سي للشركة):

ردول رقم)6)و7)املوارد))ورأسمال.

  11.111.11 مبلغ) للشركة  ورد 

قسمة) ( 111 إلى) مقسمة  درهم 

درهم) ( 11 بقيمة) ( 111 إرتماعية)

للحصة موزعة كالتالي):

ميرة) حمو  عنقية  السيدة 

51.111.111)درهم تمثل)511)حصة)

إرتماعية.

حموميرة) الرحمان  عبد  السيد 

51.111.111)درهم تمثل)511)حصة)

إرتماعية.

درهم) ( 11.111.11 (: مجموع)

111 )حصة إرتماعية.

كما تقرر تعيين وتسمية السيدة)
عبد) ( والسيد) ميرة  حمو  عنقية 

الرحمان حموميرة مسيرين للشركة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
لسوق) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
أربعاء)الغرب))بتاريخ)27)يناير) 212 

تحت عدد19/ 212.
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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. HIBASIMO TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ADRESSE : CITE(HIND(GROUPE
  MAAMOURA(N°1318 SOUK(EL

  ARBAA DU GHARB
RC : 26945

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
7)يناير) 212)واملسجل بسوق أربعاء)
بتاريخ)  )يناير) 212)وضع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة)HIBASIMO TRANS)حيث)

تم ما يلي):
تأسيس لشركة))تحمل الخصائص)

التالية):
.HIBASIMO TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية ملحدودة.

رأس املال):)حدد في)11.111.11  
قسمة) ( 111 إلى) مقسمة  درهم 
إرتماعية من فئة)11 )درهم لفائدة:)
حصة. (511 انوار) السيد الشلحوي 
السيد الشلحوي يونس)511)حصة.

الهدف):
نقل املستخدمين.

املقر اإلرتماعي):)حي هند مجموعة)
املعمورة رقم)8 3 )سوق أربعاء.

املدة):)99)سنة.
التسير):)عين السيد ين الشلحوي)
مسيرين) يونس  والشلحوي  انوار 

للشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بسوق) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

أربعاء)الغرب))بتاريخ) 2)يناير) 212 

الترتيبي) بالسجل  عدد)  ) تحت 

و5 269)بالسجل التحليلي.
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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. NAJIA PERNOV
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : DOUAR(OULED

 JELLAL BENI MALEK SOUK EL

ARBAA

RC : 26965

بتاريخ) 2  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير) 212)واملسجل بسوق األربعاء)

25)يناير) 212)وضع القانون) بتاريخ)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

NAJIA PERNOV)حيث تم) محدودة)

ما يلي):

تأسيس لشركة))تحمل الخصائص)

التالية):

.NAJIA PERNOV(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

رأس املال):)حدد في)11.111.11  

قسمة) ( 111 إلى) مقسمة  درهم 

إرتماعية من فئة)11 )درهم لفائدة:

السيد ادريس بنخالة)511)حصة.

السيد احمد الوانزي)511)حصة.

الهدف):

نقل املستخدمين.

:)دوار اوالد رالل)) املقر اإلرتماعي)

بني مالك سوق األربعاء.

املدة):)99)سنة.

ادريس) السيد  عين  (: التسير)

بنخالة مسيرا للشركة.
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بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بسوق) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

فبراير) فاتح  بتاريخ  الغرب  أربعاء)

 212)تحت عدد)69)بالسجل الترتيبي)

و26965)بالسجل التحليلي.
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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. SAHRAOUY PERNOV
SARL A.A.U 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR(OULED

 JERRAY LALLA MIMOUNA

SOUK EL ARBAA

RC : 26957

  3 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير) 212)واملسجل بسوق األربعاء)

وضع) يناير) 212) الغرب بتاريخ)  )

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

SAHRAOUY PERNOV)حيث تم ما)

يلي):

تأسيس لشركة))تحمل الخصائص)

التالية):

 SAHRAOUY (: التسمية)

.PERNOV

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

رأس املال):)حدد في)11.111.11  

قسمة) ( 111 إلى) مقسمة  درهم 

إرتماعية من فئة)11 )درهم لفائدة:

السيد الهاشمي الصحراوي)111  

حصة.

الهدف):

نقل املستخدمين ونقل البضائع.

:)دوار اوالد رراي) املقر اإلرتماعي)

لالميمونة))سوق األربعاء.

املدة):)99)سنة.
رفيق) السيد  عين  (: التسير)
 GB 52535 بطاقته) الصحراوي 

مسيرا للشركة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بسوق) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
األربعاء))بتاريخ)27)يناير) 212)تحت)
الترتيبي و26957  بالسجل  (55 عدد)

بالسجل التحليلي.
110 P

 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. AUTOLUXE
MHAOUAR

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ADRESSE : CENTRE(LALLA

 MIMOUNA LALLA SOUK EL
ARBAA

RC : 26963
  8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
أربعاء) واملسجل بسوق  يناير) 212)
9 )يناير) 212)وضع القانون) بتاريخ)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
 AUTOLUXE MHAOUAR(محدودة

حيث تم ما يلي):
تأسيس لشركة))تحمل الخصائص)

التالية):
 AUTOLUXE (: التسمية)

.MHAOUAR
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
رأس املال):)حدد في)11.111.11  
قسمة) ( 111 إلى) مقسمة  درهم 
إرتماعية من فئة)11 )درهم لفائدة:
السيد املهور سوفيان)511)حصة.
السيد الفالح يوسف)511)حصة

الهدف):
مدرسة لتعليم السياقة.

مركز لالميمونة)) (: املقر اإلرتماعي)
سوق أربعاء.

املدة):)99)سنة.

سوفيان) السيد  عين  (: التسير)

املهورمسيرا))للشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بسوق) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

فبراير) 212  فاتح  بتاريخ  ( األربعاء)

الترتيبي) بالسجل  (68 عدد) تحت 

و26963)بالسجل التحليلي.
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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. MESSAOUD
 PLOMBERIE ET

 INSTALLATIONS
SANITAIRES
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : CENTRE(MOULAY

 BOUSSELHAM SOUK EL

ARBAA

RC : 26959

  7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بسوق) واملسجل  (2121 ديسمبر)

ديسمبر) بتاريخ) 3) الغرب  األربعاء)

2121)وضع القانون األسا�سي لشركة)

ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد)

 STE. MESSAOUD PLOMBERIE

 ET INSTALLATIONS SANITAIRES

حيث تم ما يلي):

تأسيس لشركة))تحمل الخصائص)

التالية):

 STE. MESSAOUD (: التسمية)

 PLOMBERIE ET INSTALLATIONS

.SANITAIRES

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
رأس املال):)حدد في)11.111.11  

قسمة) ( 111 إلى) مقسمة  درهم 

إرتماعية من فئة)11 )درهم لفائدة:

  111 السعودي) السيد مسعود 

حصة.

الهدف):

 PLOMBERIE ET

.INSTALLATIONS SANITAIRES

موالي) مركز  (: اإلرتماعي) املقر 

بوسلهام))))سوق األربعاء.

املدة):)99)سنة.

مسعود) السيد  عين  (: التسير)

السعودي بطاقته) G21 18)مسيرا)

للشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بسوق) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت) يناير) 212) (27 بتاريخ) ( أربعاء)

الترتيبي و26959  بالسجل  (56 عدد)

بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV CHAHIB MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL m 1537912978

GSM(:(0661259646

STE NAJAH.CONT
SARL AU

 ADRESSE : DOUAR(OULED

 AMRANE SIDI BOUBKER EL

HAJ SOUK EL ARBAA

RC(N° 25683

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
بسوق) واملسجل  (21 5 سبتمبر)

(،21 5 سبتمبر) (2 بتاريخ) األربعاء)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

 STE(مسؤولية محدودة بشريك واحد

NAJAH.CONTحيث تم ما يلي):

تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):

.STE NAJAH CONT(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
راس املال):)حدد في)61.111)درهم)

ارتماعية) قسمة  (611 إلى) مقسمة 

من فئة)11 )درهم لفائدة):



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2818

 611 املختار) القي�سي  السيد 
حصة.

الهدف):)نقل املستخدمين.
املقر االرتماعي):)دوار أوالد عمران)

سيدي بوبكر الحاج سوق األربعاء.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)عين السيد عبد القي�سي)
املختار مسير للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
أربعاء)بتاريخ)7)سبتمبر)5 21،)تحت)
بالسجل الترتيبي و25683  رقم) 32)

بالسجل التحليلي.
113 P

STE LOUKOUGROW
SARL AU

 ADRESSE : DOUAR(DLALHA
 HMIRI MOULAY BOUSSELHAM

SOUK EL ARBAA
RC(N° 26201

عام) رمع  محضر  بمقت�سى 
في) املنعقد  للشركة  استثنائي 
بسوق) واملسجل  (2121 31)ديسمبر)
يناير) ( 9 بتاريخ) الغرب  األربعاء)

 212،)قرر ما يلي):
لشركة) النهائي  التفكيك 
محدودة)))) مسؤولية  ذات 
LOUKOUGROW)ش ذ م م،)وتعيين)
للشركة) مفكك  بيرع  لحمر  السيد 
من) الصالحيات  رميع  تخويله  وتم 
املتعلقة) العمليات  كل  إنهاء) أرل 

بالتفكيك.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) 16/212  تحت  الغرب  أربعاء)

بتاريخ)26)يناير) 212.
114 P

OLA MOURABITINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس شركة) تم  8 )يناير) 212،)
محدودة خصائصها) مسؤولية  ذات 

كالتالي):

.OLA MOURABITINE(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الهدف):)تارر وقود.

املقر االرتماعي):)81 )تجزئة رشيد)
دويبي لعيايدة سال.

رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)
مقسمة كالتالي):

السيد):)رمال عوة)111 )حصة.
املدة):)99)سنة.

تم تعيين السيد رمال) (: التسيير)
رقم) الوطنية  لبطاقة  الحامل  عوة 
مسيرا للشركة ملدة غير) (GN36 59

محدودة.
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
بسال) االبتدائية  للمحكمة  التجاري 
رقم) تحت  يناير) 212،) (28 بتاريخ)

.32827
115 P

MONDIAL PROJET
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
باع شركاء)شركة) (،2121 نوفمبر) ( 7
MONDIAL PROJET SARL،)رميع)
  11 وقدرها) االرتماعية  حصصهم 
لعرج،) احمد  السيد  لفائدة  حصة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم) A5 126)نتيجة ذلك تم تغيير)

بعض خصائص الشركة كما يلي):
الشيبهي) مارية  السيدة  استقالة 

من مهمة تسيير الشركة.
تعيين السيد احمد لعرج الحامل)
عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
كمسير للشركة ملدة غير) (A5 126 

محدودة.
للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.
من) و7 ) (7 الفصول) ،) تغيير 

القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

 212،)تحت رقم)87.
116 P

TACHY-PRO
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) يناير) 212،) ( 9 بالقنيطرة يوم)
وضع القانون االسا�سي لشركة ذات)
بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):
 TACHY-PRO( SARL (: التسمية)

.AU
املقر االرتماعي):)59)إقامة موالي)
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز)

رقم) )القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):
أدوات) من  والتحقق  التفتيش 

القياس.

 TACHYGRAPHE,-(سرعة السيارات
.TAXIMETRE

املترو لوريا القانونية.
معدات التحكم الفنية.

البيانية) الرسوم  في  التحكم 
الزمني.

الخبرة والتقنية)(امليكانيكا العامة)
والسيارات واملخاطر املختلفة).

  11.111 (: الشركة) مال  رأس 
درهم.

التسيير):)أسند إلى عادل بنعائشة)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BJ 393 7
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)
سجل تجاري رقم) يناير) 212،) (28

.58533
117 P

DAILY EQUITY FUND
تأسيس صندوق تدبير أموال 

مشتركة
ج) د  »س  شركة) من  بمبادرة 
تدبير) صندوق  خلق  »تم  كابيطال)
أموال مشتركة رخص مشروع لنظام)
املغربية) الهيئة  طرف  من  تدبيره 
سبتمبر) (31 لسوق الرساميل بتاريخ)
(،GP21 3 (املررع تحت  (،2121

مميزاته كالتالي):

 DAILY EQUITY (: التسمية)
.FUND

سنة اعتبارا من تاريخ) (99 (: املدة)
الضبط) بكتابة  القانوني  اإليداع 
حاالت) باستثناء) باملحكمة التجارية،)

الحل املسبق أو التمديد.
س د ج) (: املؤسسة املودع لديها)
الحسن،) موالي  ساحة  كابيطال،)

عمارة املامونية،)الرباط.
موسسة التدبير):)س د ج كابيطال)
املسيرة) شارع  ريستيون) 1 ،)
الدار) الثالث،) الطابق  الخضراء،)

البيضاء.
مدقق الحسابات):)مكت  كوبيرس)
أوديت ممثل من طرف السيد عبد)

العزيز املشاط.
التقديمات األصلية):)111.111.  
حصة،) ( 111 على) مقسمة  درهم 
111 )درهم مكتتبة) قيمة كل حصة)

نقدا ومقسمة كالتالي):
س د ج كابيطال)991)حصة.

  1 كابيطال ريستيون) ج  د  س 
حصص.

تعلق) (: الحصص) شراء) إعادة 
الحصص عندما يضل) إعادة شراء)
أموال) تدبير  »صندوق  أصول) صافي 
مشتركة»)خالل أكثر من شهرين أقل)
من النصف األدنى املنصوص عليه)
الشريف) الظهير  من  الفصل) 3) في 

بمثابة قانون رقم)3 93.2. .
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  يناير) 212،) (28 بتاريخ)

.  16 2
118 P

FCP SERENITE CT
تأسيس صندوق تدبير أموال 

مشتركة
ج) د  »س  شركة) من  بمبادرة 
تدبير) صندوق  خلق  تم  كابيطال»)
أموال مشتركة رخص مشروع نظام)
املغربية) الهيئة  طرف  من  تدبيره 
سبتمبر) (31 لسوق الرساميل بتاريخ)
 GP21 31 املررع) تحت  (،2121

مميزاته كالتالي):



2819 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

.FCP SERENITE CT(:(التسمية
سنة اعتبارا من تاريخ) (99 (: املدة)
الضبط) بكتابة  القانوني  اإليداع 
حاالت) باستثناء) باملحكمة التجارية،)

الحل املسبق أو التمديد.
س د ج) (: املؤسسة املودع لديها)
الحسن،) موالي  ساحة  كابيطال،)

عمارة املامونية،)الرباط.
مؤسسة التدبير):)س د ج كابيطال)
املسيرة) شارع  ريستيون) 1 ،)
الدار) الثالث،) الطابق  الخضراء،)

البيضاء.
مارار) مكت   (: الحسابات) مدقق 
طرف) من  ممثل  واستشارة  تدقيق 

السيد سولي ديوب.
التقديمات األصلية):)111.111.  
درهم مقسمة على)111 )حصة قيمة)
درهم مكتتبة نقدا) ( 111 كل حصة)

ومقسمة كالتالي):
س د ج كابيطال)991)حصة.

  1 د ج كابيطال ريستيون) ( س)
حصة.

تعلق) (: الحصص) شراء) إعادة 
يظل) عندما  الحصص  شراء) إعادة 
أموال) تدبير  »صندوق  أصول) صافي 
مشتركة»)خالل أكثر من شهرين أقل)
من النصف األدنى املنصوص عليه)
الشريف) الظهير  من  الفصل) 3) في 

بمثابة قانون رقم)3 93.2. .
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  يناير) 212،) (28 بتاريخ)

.  16 3
119 P

 FCP OBLGATIONS
DYNAMIQUE

تأسيس صندوق تدبير أموال 
مشتركة

ج) د  »س  شركة) من  بمبادرة 
تدبير) صندوق  خلق  تم  كابيطال»)
أموال مشتركة رخص مشروع نظام)
املغربية) الهيئة  طرف  من  تدبيره 
سبتمبر) (31 لسوق الرساميل بتاريخ)
 GP21 33 املررع) تحت  (،2121

مميزاته كالتالي):

 FCP OBLGATIONS (: التسمية)
.DYNAMIQUE

سنة اعتبارا من تاريخ) (99 (: املدة)
الضبط) بكتابة  القانوني  اإليداع 
حاالت) باستثناء) باملحكمة التجارية،)

الحل املسبق أو التمديد.
س د ج) (: املؤسسة املودع لديها)
الحسن،) موالي  ساحة  كابيطال،)

عمارة املامونية،)الرباط.
مؤسسة التدبير):)س د ج كابيطال)
املسيرة) شارع  ريستيون) 1 ،)
الدار) الثالث،) الطابق  الخضراء،)

البيضاء.
مدقق الحسابات):)مكت  كوبيرس)
اوديت ممثل من طرف السيد عبد)

العزيز املشاط.
التقديمات األصلية):)111.111.  
درهم مقسمة على)111 )حصة قيمة)
درهم مكتتبة نقدا) ( 111 كل حصة)

ومقسمة كالتالي):
س د ج كابيطال)991)حصة.

  1 د ج كابيطال ريستيون) ( س)
حصة.

تعلق) (: الحصص) شراء) إعادة 
يظل) عندما  الحصص  شراء) إعادة 
أموال) تدبير  »صندوق  أصول) صافي 
مشتركة»)خالل أكثر من شهرين أقل)
من النصف األدنى املنصوص عليه)
الشريف) الظهير  من  الفصل) 3) في 

بمثابة قانون رقم)3 93.2. .
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  يناير) 212،) (28 بتاريخ)

.  16  
120 P

 FCP OBLGATIONS
OPTIMUM

تأسيس صندوق تدبير أموال 
مشتركة

ج) د  »س  شركة) من  بمبادرة 
تدبير) صندوق  خلق  تم  كابيطال»)
أموال مشتركة رخص مشروع نظام)
املغربية) الهيئة  طرف  من  تدبيره 
سبتمبر) (31 لسوق الرساميل بتاريخ)
 GP21 32 املررع) تحت  (،2121

مميزاته كالتالي):

 FCP OBLGATIONS (: التسمية)
.OPTIMUM

سنة اعتبارا من تاريخ) (99 (: املدة)
الضبط) بكتابة  القانوني  اإليداع 
حاالت) باستثناء) باملحكمة التجارية،)

الحل املسبق أو التمديد.
س د ج) (: املؤسسة املودع لديها)
الحسن،) موالي  ساحة  كابيطال،)

عمارة املامونية،)الرباط.
مؤسسة التدبير):)س د ج كابيطال)
املسيرة) شارع  ريستيون) 1 ،)
الدار) الثالث،) الطابق  الخضراء،)

البيضاء.
مدقق الحسابات):)مكت  كوبيرس)
اوديت ممثل من طرف السيد عبد)

العزيز املشاط.
التقديمات األصلية):)111.111.  
درهم مقسمة على)111 )حصة قيمة)
درهم مكتتبة نقدا) ( 111 كل حصة)

ومقسمة كالتالي):
س د ج كابيطال)991)حصة.

ريستيون كابيطال  ج  د   س 

 1 )حصة.
تعلق) (: الحصص) شراء) إعادة 
الحصص عندما يضل) إعادة شراء)
أموال) تدبير  »صندوق  أصول) صافي 
مشتركة»)خالل أكثر من شهرين أقل)
من النصف األدنى املنصوص عليه)
الشريف) الظهير  من  الفصل) 3) في 

بمثابة قانون رقم)3 93.2. .
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  يناير) 212،) (28 بتاريخ)

.  16 1
121 P

ELECTRA ZAER
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  بتمارة  (2121 نوفمبر) (23
التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية.
 ELECTRA ZAER (: التسمية)

.SARL

:)مقاول) :)تارر) الهدف االرتماعي)
ألعمال مختلفة.

رقم) دكالة  حي  (: االرتماعي) املقر 
282)عين العودة تمارة.

مدة الشركة):)99)سنة.
  11.111 (: االرتماعي) الرأسمال 
حصة من) ( 111 إلى) درهم مقسمة 
الواحدة) للحصة  درهم  ( 11 فئة)

اكتتبت وحررت كلها من طرف):
 511 ملغالي) النبي  عبد  السيد 

حصة.
السيد عبد هللا ملغالي)511)حصة.
التسيير):)السيد عبد))النبي ملغاني.
السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.
الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 
يناير) ( 8 باملحكمة االبتدائية بتاريخ)

 212،)تحت رقم)5 7 3 .
122 P

STE OTASHOP
SARL AU
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) قد  بالرباط،) (2121 نوفمبر) (23
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
تحمل) وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

الخصائص التالية):
.OTASHOP SARL AU(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
رميع) بيع  (: االرتماعي) الهدف 

أنواع املنتجات عبر األنترنيت.
التجارة اإللكترونية.

درهم) ( 11.111 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االرتماعي):)5 )شارع األبطال)

رقم) ،)أكدال،)الرباط.
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التسيير):)السيد رليل التلمساني.
التجارية) باملحكمة  التسجيل  تم 

بالرباط بتاريخ)3)ديسمبر)2121.
السجل التجاري رقم) 813  .

123 P

 STE MEMMASS
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  بتمارة  (2121 نوفمبر) ( 6
التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
 STE MEMMASS (: التسمية)

.SARL AU
:)مقاول) :)تارر) الهدف االرتماعي)
التجارية) العمليات  إدارة  في  أعمال 
مورد) أو الزراعية مدني أو عسكري،)

األغذية أو املنتجات الزراعية.
حي) (786 رقم) (: االرتماعي) املقر 

النصر قطاع)9)عين العودة تمارة.
مدة الشركة):)99)سنة.

  11.111 (: االرتماعي) الرأسمال 
حصة من) ( 111 إلى) درهم مقسمة 
الواحدة) للحصة  درهم  ( 11 فئة)
اكتتبت وحررت كلها من طرف السيد)

ماماس املصطفى)111 )حصة.
ماماس) السيد  (: التسيير)

املصطفى.
السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.
الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية)21)يناير) 212،)

تحت رقم)9 7 3 .
124 P

FIDUCIAIRE(ROCHDI(-(FIRCOFISC(NEW
B P 616 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528819640
FAX(:(0528819641

STE MELLALI NEGOCE
SARL

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام)
الغير العادي للمساهمين في الشركة)
بتاريخ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

28)ديسمبر)2121)قرر ما يلي):

تفويت الحصص):
السيد) حصص  من  حصة  (331

محمد ميات لفائدة رشيد البكري.
السيد) حصص  من  حصة  (331
محمد ميات لفائدة السيد احمد ولد)

عمار.
في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسم  درهم  ( 11.111 مبلغ)
111 )حصة بثمن)11 )درهم للواحد)

موزع كالتالي):
السيد محمد ميات)1 3)حصة.

السيد رشيد البكري)331)حصة.
السيد ولد عمار)331)حصة.

املجموع):)111 )حصىة.
تغيير) (: القانونية) الصفة  تغيير 
الصفة القانونية للشركة إلى شركة)

ذات مسؤولية محدودة.
.MISE A JOUR DES STATUS

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)
رقم) تحت  يناير) 212،) (28 بتاريخ)

.227
125 P

FIDUCIAIRE(ROCHDI(-(FIRCOFISC(NEW

B P 616 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528819640

FAX(:(0528819641

STE MELLALI NEGOCE
SARL

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام)
الغير العادي للمساهمين في الشركة)
بتاريخ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

28)ديسمبر)2121)قرر ما يلي):
تفويت الحصص):

السيد) حصص  من  حصة  (331
محمد ميات لفائدة رشيد البكري.

السيد) حصص  من  حصة  (331
محمد ميات لفائدة السيد احمد ولد)

عمار.
في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسم  درهم  ( 11.111 مبلغ)
111 )حصة بثمن)11 )درهم للواحد)

موزع كالتالي):

السيد محمد ميات)1 3)حصة.

السيد رشيد البكري)331)حصة.

السيد ولد عمار)331)حصة.

املجموع):)111 )حصىة.

تغيير) (: القانونية) الصفة  تغيير 

الصفة القانونية للشركة إلى شركة)

ذات مسؤولية محدودة.

.MISE A JOUR DES STATUS

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)

رقم) تحت  يناير) 212،) (28 بتاريخ)

.227

126 P

 STE HAJJI

 ASSAINISSEMENT ROUTES

MAROCAINES - SHARM
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : ASMAE 2 N2

 REZ DE CHAUSSEE ROUTE DE

MEKNES - FES

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بفاس)

وضع) تم  يناير) 212،) بتاريخ) )

 STE HAJJI لشركة) أسا�سي  قانون 

 ASSAINISSEMENT ROUTES

 MAROCAINES SHARM SARL

.AU

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

تحمل) والتي  وحيد،) بشريك 

الخصائص التالية):

 STE HAJJI (: التسمية)

 ASSAINISSEMENT ROUTES

 MAROCAINES( -SHARM( SARL

.AU

أشغال) (: االرتماعي) الهدف 

مختلفة ونقل البضائع.
رأس املال):)حدد في مبلغ)11.111  

حصة من) ( 111 إلى) درهم مقسمة 

فئة)11 )درهم موزعة كالتالي):)السيد)

الحاجي عبد العزيز)111 )حصة.
 2 رقم) (2 أسماء) (: املقر االرتماعي)

الطابق السفلي طريق مكناس،)فاس.

املسير):)السيد الحاجي عبد العزيز)
الحامل لبطاق التعريف الوطنية رقم)
مسيرا وحيدا وملدة غير) (،C3316 8

محدودة.
الشركة) فإن  لإلمضاء) بالنسبة 
األحادي) بالتوقيع  ممثلة  ستكون 

للسيد الحاجي عبد العزيز.
مدة الشركة):)99)سنة.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى غاية) 3)ديسمبر من كل)

سنة.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  يناير) 212،) (22 بتاريخ)

السجل التجاري)65853.
127 P

CAREC AS

 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

CONSEILS ALAMI SAAD

6-RUE(IMAM(ALI-FES

STE BEL&BER
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)6)يناير)
 212)بفاس،)تم وضع قانون تأسيس)

شركة ذات مسؤولية محدودة.
 B E R  &  STE BEL

ش ذ م م مميزاتها كالتالي):
أداء) وكالة  (: ذات هدف) الشركة 

الفواتير،)التذاكر وتحويل األموال.
املدة):)99)سنة.

حي الوفاق) (36 (: املقر االرتماعي)
طريق عين السمن) )فاس.

درهم) ( 11.111 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  ( 111 على) موزعة 

11 )درهم تم تحريرها نقدا كالتالي):
السيدة بالباشا لبنى)511)حصة.

السيد برادة بدر)511)حصة.
من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 
ديسمبر من) فاتح يناير وتنتهي في) 3)

كل سنة.
السيدة) الشركة  يسير  (: التدبير)
ملدة) بدر  برادة  والسيد  لبنى  بالباشا 

غير محدودة.
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االحتياط) خصم  بعد  (: األرباح)
على) األرباح  صافي  توزع  القانوني،)

الشركاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بمدينة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) يناير) 212،) (26 بتاريخ) فاس 

رقم السجل))التجاري)65889.
128 P

SV LOGISTICS
SARL

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 
2121،)قرر) يوليو) ( 5 العادي بتاريخ)

الشركاء)ما يلي):
تحويل املقر االرتماعي من إقامة)
النخيلة أ شقة رقم) )شارع الحسن)
األول،)تمارة إلى محل الطابق السفلي)
(،G72(تجزئة) 2)هكتار سكتور) )رقم

تمارة.
تغيير البند) ،)للقانون األسا�سي.

أسئلة مختلفة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)28)يناير) 212.
سجل تجاري رقم)9 288 .

129 P

STE AGRICOLE MAATALLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس مال : 11.111  درهم
تأسيس شركة

بتاريخ املؤرخ  العقد   حس  
  )يناير) 212،)تمت صياغة القانون)
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):
 STE AGRICOLE (: االسم)

.MAATALLA
  65 رقم) (: االرتماعي) املقر 

صوكوما) 1)مراكش.
في) الشركة  تهدف  (: األهداف)

املغرب أو الخارج إلى ما يلي):
استغالل أرا�سي للفالحة.

الزراعية) املنتجات  وتجارة  إنتاج 
(الخضر والفواكه))واألشجار املثمرة.

إنتاج األعشاب الطبية.

املنتجات) وتصدير  استيراد 
الزراعية.

محطة للتغليف والتوضي .
املساحات) تيهئ وتطهير  (: البستنة)

الخضراء.
تجارة وتركي  األلواح والطاقات)

الشمسية.
مشتل.

كراء)االالت الفالحية.
استشارات) إرشاد،) تأطير،)

ومتابعة تقنية في املجال الفالحي.
مقاولة في األشغال املختلفة.

تجارية) عملية  كل  عام  بشكل 
عملية) كل  أو  مالية  أو  صناعية  أو 
مرتبطة باملنقوالت أو العقارات،)ذات)
طابع بياني وليس تحديدي،)تم تعيين)
عناصره املختلفة يمكن أن تكون لها)
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف)
الشركة أو قابلة بأن تسهل توسعها)

وتطورها.
مدتها):)99)سنة.

رأسمالها):)11.111 )درهم موزعة)
على)111 )حصة من فئة)11 )درهم)
لكل حصة،)تابعة موزعة على الشكل)

التالي):
السيد رشيد معطال)511)حصة.

السيد سيدي محمد معطال)511 
حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد سيدي محمد معطال.

فاتح) من  ابتداءا  (: املالية) السنة 
يناير من كل سنة إلى غاية) 3)ديسمبر)

من نفس السنة.
باملركز) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بمراكش  لالستثمار  الجهوي 
 2)يناير) 212،)تحت رقم)9738  .
130 P

ETUDE MAITRE

 MOHAMED SOUSSI SADOQ

NOTAIRE

شارع محمد الخامس،)إقامة بدر،)الطابق)

الثاني،)فاس)62

الهاتف):)2897 15359

الفاكس):)1156 15359

 STE IMMOUZER
PRIMEURS

SARL
بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
تلقاه) والذي  (،2121 31)ديسمبر)

األستاذ محمد السو�سي صدوق موثق)

حصة) (29.366 هبة) تمت  بفاس،)

درهم لحصة) ( 11 ارتماعية بقيمة)

 IMMOUZER لشركة) الواحدة 

راسمالها) (،PRIMEURS SARL

دوار) مقرها بصفرو،) درهم،) (8.811

ايموزار) سبع،) أيت  فل،) والد  أيت 
التجاري) للسجل  الحاملة  كندر،)

من طرف السيد خالد) (،  57 عدد)

خديجة) السيدة  لفائدة  املحسن 

املحسن) سميرة  والسيدة  املحسن 

بالتساوي فيما بينهما.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بصفرو) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  يناير) 212،) ( 8 في)

.212 / 3

131 P

ETUDE MAITRE

 MOHAMED SOUSSI SADOQ

NOTAIRE

شارع محمد الخامس،)إقامة بدر،)الطابق)

الثاني،)فاس)62

الهاتف):)2897 15359

الفاكس):)1156 15359

STE LUXURY IMMO
SARL

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

تلقاه) والذي  (،2121   )اكتوبر)
صدوق) السو�سي  محمد  األستاذ 

حصة) (51 تفويت) تم  بفاس  موثق 

11 )درهم للحصة) ارتماعية بقيمة)

 LUXURY IMMO لشركة) الواحدة 

درهم،) ( 1.111 رأسمالها) (،SARL

تجزئة) ملع  الخيل،) مقرها بفاس،)

الطابق) في  املتوارد  املكت   املنتزه،)

الرابع،)الحاملة للسجل التجاري عدد)

بالفقيه) السيد  طرف  من  (51 25

سعيد لفائدة السيد بلقاسم ملحلى.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم) تحت  (،2121 ديسمبر) في) 2)

.2121/3658

132 P

ETUDE MAITRE

 MOHAMED SOUSSI SADOQ

NOTAIRE

شارع محمد الخامس،)إقامة بدر،)الطابق)

الثاني،)فاس)62

الهاتف):)2897 15359

الفاكس):)1156 15359

STE SWEET FES COFFEE
SARL AU

الزيادة في رأس املال
لقرار) موثق  محضر  بمور  

 SWEET FES(الشريك لوحيد لشركة

COFFEE)ش م م ذات شريك وحيد،)
مقرها) درهم،) ( 11.111 رأسمالها)

محمد) شارع  و7) (6 قطعة) بفاس،)

عين) طريق  النجاح،) تجزئة  العقاد،)

األستاذ محمد) تلقاه  والذي  السمن 

السو�سي صدوق،)املوثق بفاس بتاريخ)

 2)سبتمبر)2121،)حيث قرر ما يلي):
  1.111 زيادة رأس املال بمقدار)

إلى) ( 11.111 من) وتعليته  درهم 
1.111  )درهم وبذلك فإن الفصول)

قد تم تعديلهم من النظام) و7) (6 (، 

األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تت  (،2121 أكتوبر) (26 في)

.2121/2851

133 P

PAROAX TECHNOLOGIE
SARL AU

 AU(CAPITALSOCIAL : 50.000

DHS

 SIEGE(SOCIAL : OUJDA, ANGLE

 BD MED V ET AMINA BERHILIA

3E ETAGE N°  

R(C : 28265

N° IF : 15240066

تأسيس الشركة
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

لشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 

شركة) (PROAX TECHNOLOGIE

شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد تتمثل مميزاتها في ما يلي):
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 PROAX (: الشركة) تسمية 
ذات) م  م  ذ  ش  (TECHNOLOGIE

شريك وحيد.
أشغال) مقاول  (: الشركة) غرض 
الصيانة وصيانة اآلليات الصناعية.
الشركاء):)السيد أرريري حسام.

زاوية شارع محمد) (: مقر الشركة)
الطابق) برحيلية  وأمينة  الخامس 

الثالث الرقم)  )وردة.
مبلغ) حدد  (: الشركة) ( مال) رأس 
درهم مقسمة) (51.111 في) راسمالها 
درهم) ( 11 حصة من فئة) (511 إلى)

للحصة الواحدة مقسمة كما يلي):
أرريري حسام)511)حصة.

يتم تسيير الشركة من) (: التسيير)
طرف السيد ارريري حسام.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بوردة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتايخ)26)مارس)2015ّ.
السجل التجاري رقم)28265.

134 P

STE MOROCCAUN VIBES
 SARL

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°12 BLOC
 D HAY ES SALAM AIT IAZZA

TAROUDANT
 بمور  عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
  )يناير) 212،)تأسست الشركة ذات)
مسؤولية محدودة ذات الخصائص)

التالية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)
شركة) (STE MOROCCAN VIBES

ذات مسؤولية محدودة.
املوضوع):)الشركة لها كهدف):

اليدوية) الحرف  منتجات  تصدير 
واملحلية) الزراعية  واملنتجات 

ومستحضرات التجميل.
االلكترونية) االرهزة  استيراد 

واألرهزة املنزلية واملالبس الجاهزة.
تسويق املنتجات الحرفية.

املنتجات) رميع  وانتاج  تسويق 
ومستحضرات التجميل.

العمليات،) رميع  عامة  بصفة 
املنقولة) الصناعية،) التجارية،)

مباشرة) بصفة  املتعلقة  والعقارية 

ألي) أو  املذكور  االرتماعي  بالهدف 

هدف مماثل أو مشابه والتي بإمكانها)

أن تساهم في تطوير نشاط الشركة)

بأي شكل ولحسابها.

املقر) يورد  (: االرتماعي) املقر 
رقم بلوك د حي السالم) (: االرتماعي)

أيت اعزة تارودانت.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس.

في) محدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

  11 على) مقسمة  درهم  ( 1.111

حصة من فئة)11 )درهم للواحدة.

 Mme POCZTA (: الشركاء)

JOANNA 51 حصة.

 51 Mr(AIT(MAZIRT(HASSAN

حصة.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

السيد حسن ايت تمزيرت.

السنة االرتماعية):)تبتدئ السنة)

االرتماعية في فاتح يناير لتنتهي في) 3 

ديسمبر.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)

لقرار) تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.

لقد تم اإليداع القانوني) (: الوضع)

بتارودانت) االبتدائية  املحكمة  لدى 

يوم) 2)يناير) 212،)تحت رقم)39.
تم التسجيل في السجل التجاري)

بتارودانت) االبتدائية  املحكمة  لدى 

رقم) تحت  يوم) 2)يناير) 212،)

.73 9
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LES EDITIONS EXPRESS
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

(،2121 ديسمبر) ( 7 بتاريخ) املنعقد 

إكسبريس شركة) إيديسيون  لشركة 

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم،) ( 11.111 رأسمالها) وحيد،)

الكائن مقرها االرتماعي بالعمارة) 3،)

ف) شارع الحسن الثاني،) الشقة) ،)
ن،)فاس،)املسجلة بالسجل))التجاري)

بفاس عدد) 865)ما يلي):

املصادقة على تفويت)871)حصة)

التي يملكها السيد بناني عبد السالم)

لفائدة السيد بناني عبد املجيد.

استقالة السيد بناني عبد السالم)

من مهامه كمسير للشركة.

املجيد) عبد  بناني  ال�سي  تعيين 

كمسير رديد للشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) فاتح  بتاريخ  بفاس  التجارية 

 212،)تحت الرقم عدد)  5.
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OZONE FES MECHOUAR
SARL

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد) يناير) 212،) (5 بتاريخ) فاس  في 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

املشور،) فاس  أوزون  (: التسمية)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

الهدف االرتماعي):)التدير املفوض)

يتعلق) الذي  العمومي  للقطاع 

بالنفايات املنزلية وما شابهها.
رأسمال الشركة):)528.811)درهم)

فئة) من  حصة  (5.288 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة.

عزيز البدراوي)529)حصة.

(: شركة أوزون للبيئة والخدمات)

759 )حصة.

من) الصالحيات  كامل  تخول 

عزيز) للسيد  األسا�سي  القانون 

البدراوي تحت توقيعه الوحيد.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

السجل) وضع  تاريخ  من  أي  نهائي 

التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

فاتح ديسمبر) 3)ديسمبر من كل سنة)

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.

الطابق) (،67 رقم) شقة  (: املقر)

الجديد،) فاس  بوطويل،) السفلي،)

فاس.

املسير):)عزيز البدراوي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) قسم  بفاس،) التجارية 

يناير) 212،) (21 بتاريخ) التجاري 

تحت رقم)313.
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AFRICA RETAIL MARKET
شركة مجهولة االسم

راسمالها : 9.111.111 درهم

مقرها االرتماعي : 38 شارع عين 

افران، تجزئة العلمية، سيدي 

مومن، الدار البيضاء

السجل التجاري :   99  

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تفويت) تم  (،2121 26)نوفمبر)

شركة) طرف  من  سهم  (21.111

MAROPAC)بالتساوي لفائدة السيد)

عزيز الركراكي،)والسيد عمار دورون.

تعديل الفصول) .5 )و5.8 )من)

القانون األسا�سي للشركة.

األسا�سي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة بتاريخ)26)نوفمبر)2121.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

8 )يناير) 212،)تحت رقم)57  76.
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 SOCIETE DES RESIDENCES

VERDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 11.111  درهم

مقرها االرتماعي : زنقة سمية إقامة 

شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22 حي 

النخيل الدار البيضاء

بديوان) توثيقي  عقد  بمور  

 7 بتاريخ) بنسودة  احسان  األستاذ 

شركة) تأسيس  تم  (2121 ديسمبر)

والتي) املحدودة  املسؤولية  ذات 

تتضمن ما يلي):

 SOCIETE DES (: التسمية)

شركة ذات   RESIDENCES VERDE

املسؤولية املحدودة.



2823 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)
موزع على)111 )حصة من فئة)11  

درهم للحصة الواحدة.
ذات  شركة   : القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
املقر االرتماعي):)زنقة سمية إقامة)
حي) (22 رقم) (5 الطابق) (3 شهرزاد)

النخيل الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة.

الهدف : انعاش عقاري.
التسيير :

السيد مراد بن اسماعيل الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B  6381
اسماعيل  بن  احمد  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B972 1 رقم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.758981
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
بالدار البيضاء تحت رقم 197 8 .

للنشر واإليداع

ديوان األستاذ احسان بنسودة
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 EURO AFRICAINE DES شركة
EAUX

رأسمالها : 31.111.111  درهم
مقرها االرتماعي : 38 شارع عين 

افران تجزئة املحمدية الدار البيضاء
السجل التجاري : 315599

توزيع نشاط الشركة
إداري) مجلس  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ)22)مارس)9 21)تم ما يلي):
تعيين السيد ميشيل بالو كرئيس)
مجلس اإلدارة للشركة إلى غاية سنة)

.2122
ستيفان) ابراهيم  السيد  تعيين 
العروي كمدير عام للشركة ملدة غير)

محدودة.
للشركة) عام  محضر  بمور  
بتاريخ)8 )ماي)1 21)تم تعيين شركة)
براسري املغرب كمسير للشركة والتي)
تم تغيير اسمها إلى مشروبات املغرب)
)BOISSON DU MAROC))بمور )
  7 بتاريخ) للشركة  عام  محضر 

سبتمبر)7 21.

كاستيل) بيار  السيرد  استقالة 
CASTEL PIERRE)من منصبه كمسير)
مجلس) محضر  بمقت�سى  للشركة 

إداري بتاريخ)23)مارس)2121.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
 8  يناير  212 تحت رقم 56  76.

للنشر واإليداع
ديوان األستاذ احسان بنسودة
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YOUR SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 1.111  درهم
مقرها االرتماعي : زنقة سمية إقامة 

شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22 حي 
النخيل الدار البيضاء

بديوان) توثيقي  عقد  بمور  
 7 بتاريخ) بنسودة  احسان  األستاذ 
شركة) تأسيس  تم  (2121 ديسمبر)
والتي) املحدودة  املسؤولية  ذات 

تتضمن ما يلي):
 YOUR SAKANE (: التسمية)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
درهم) ( 1.111 (: رأسمال الشركة)
  11 11 )حصة من فئة) موزع على)

درهم للحصة الواحدة.
ذات  شركة   : القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
املقر االرتماعي):)زنقة سمية إقامة)
حي) (22 رقم) (5 الطابق) (3 شهرزاد)

النخيل الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة.

الهدف : انعاش عقاري.
التسيير :

الحامل  مهارر  محمد  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B 538 5
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.758 58
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
بالدار البيضاء تحت رقم 57 83 .

للنشر واإليداع
ديوان األستاذ احسان بنسودة
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NAVOTEC شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

زنقة محمد بالحسن الوزاني شقة 

رقم 2 الرباط اكدال

تأسيس شركة

من) محرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

طرف األستاذ �سي محمد باينة بتاريخ)

8)يناير) 212)تم تأسيس شركة ذات)

باملواصفات) املحدودة  املسؤولية 

التالية):

.NAVOTEC(التسمية):)شركة

املسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

املحدودة.

غرض الشركة بإيجاز):)

شراء) بيع  والتصدير،) االستيراد 

رميع) وصيانة  وتركي   وكراء)

املعدات،)التجارة في آالت البناء.

االستخراج والهندسة.

أكدال) الرباط  (: االرتماعي) املقر 

شقة) الوزاني  بالحسن  محمد  زنقة 

رقم)2.

الشركة) مدة  تحديد  تم  (: املدة)

99)سنة من تاريخ تسجيلها في) خالل)

السجل التجاري.

  11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم.

الشركاء):)

 511 السيد محمد رالل بحصة)

حصة.

بحصة) بوعزاوي  زكرياء) السيد 

511)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد محمد رالل وزكرياء)بوعزاوي)

وذلك ملدة غير محدودة.

لدى) للشركة  القانوني  اإليداع 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 بالرباط السجل التجاري رقم)37 9  

بتاريخ)9)يناير) 212.
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أنترفيد ماروك
273)شارع محمد الخامس الدار البيضاء

I T H A C A SAS شركة
شركة مساهمة بسيطة

برأسمال 5.611.111 درهم
املقر الرئي�سي : الدار البيضاء رماعة 
أوالد صالح املنطقة الصناعية أوالد 

صالح البقعة  6
السجل التجاري عدد 63157

 أوال):)قرر الجمع العام العادي املنعقد
بتاريخ) 2)يونيو)2121)تسجيل):

هو) عام  مدير  استقالة متصرف 
باتريك شابون.

تعيين متصرف رديد):)ألبان روني)
شين،)املقيم في الدار البيضاء)لوبوتي)

بور دار بوعزة.
العام) وذلك حتى ارتماع الجمع 
العادي الذي سيوافق على حسابات)
ديسمبر) السنة املالية املنتهية في) 3)

.2123
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (2121 يوليو) ( 6 بتاريخ)

.73985 
قرر مجلس اإلدارة بتاريخ) (: ثانيا)
 2)يونيو)2121)تسجيل تعيين مدير)
السيد ألبان روني شين) عام رديد،)

ليحل محل السيد باتريك شابون.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (2121 يوليو) ( 6 بتاريخ)

.739855
عن مورز وبيان
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 GENERAL MOROCCO شركة
PRODUCTS

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال 511.111 درهم

املقر الرئي�سي : الدار البيضاء الحي 
الحسني تجزئة الجوهرة الخضراء 

مشروع إشراق سانتر عمارة رقم 31 
الرقم 23 نوع ب الطابق الثالث
السجل التجاري عدد  933 

االستثنائي) العام  الجمع  سجل 
بتاريخ)25)نوفمبر)2121)تسجيل):



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2824

:  نقل املقر الرئي�سي من العنوان)

الدار) الزالقة  ساحة  أطلس  برج 

تجزئة  الحسني  الحي  إلى  البيضاء)

إشراق  مشروع  الخضراء  الجوهرة 

سانتر عمارة رقم 31 الرقم 23 نوع ب 

الطابق الثالث.

النظام  من  املادة    تعديل 

األسا�سي.

تحيين النظام األسا�سي.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (2121 يونيو) ( 2 بتاريخ)

.735761
عن مورز وبيان
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أنترفيد ماروك

273،)شارع محمد الخامس الدار البيضاء

 PROJET ECHAFAUDAGES

INDUSTRIELS «PEI»
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

ذات رأسمال : 3.111.111 درهم

املقر الرئي�سي : 11 .3  بنسليمان - 

شقة رقم  ، الطابق األول، البقعة 

5-7، تجزئة حكيمة، بوزنيقة املركز

السجل التجاري عدد  578

بتاريخ الوحيد  الشريك   قرر 

فاتح يونيو)2121):)

املبكر) الشركة  حل  عدم 

خسارة) من  الرغم  على  واستمرارها 

أكثر من ثالث أرباع رأسمالها.
زيادة رأس املال من)511.111. )إلى)

3.111.111)درهم عن طريق مقاصة)

الحساب الجارية للمساهمين.

7)من النظام) و) (6 تعديل املادتين)

األسا�سي.

تحيين النظام األسا�سي.

بكتابة القانوني  اإليداع   تم 

ضبط املحكمة االبتدائية ببنسليمان)

تحت (2121 26)يونيو)  بتاريخ)
رقم)57 /2121.

عن مورز وبيان
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أنترفيد ماروك

 273،)شارع محمد الخامس

الدار البيضاء

VIGIPROM شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمال : 11.111  درهم

املقر الرئي�سي : الدار البيضاء، 62، 

شارع عقبة ابن نافع

 السجل التجاري بالدار البيضاء

عدد   56.9 

بتاريخ الوحيد  الشريك   قرر 

5)ماي)2121)تسجيل):)

(: املساهم) غير  املسير  استقالة 

السيد هشام املغراوي.

مساهم) غير  رديد  مسير  تعيين 

السيد عصام الكطيوي،) (: ملدة سنة)

في) املقيم  الجنسية،) مغربي 

تجزئة) النسيم،) حي  الدار البيضاء،)

ل) عمارة  الحدائق،) إقامة  النسيم،)

رقم)  .

بكتابة القانوني  اإليداع   تم 

التجارية) املحكمة  ضبط 

2 )يونيو) بتاريخ) بالدار البيضاء)

2121)تحت رقم)735762.
عن مورز وبيان

147 P

 SOCIETE HMB

IMMOBILIER
SARL

رأسمالها : 6.111.111 درهم

التغييرات) الشركة،) مسير  قرر 

التالية):)

األمم) شارع  (71 (: من) املقر  تغيير 

املتحدة أكدال الرباط.

إلى):)  )زنقة األشعري شقة رقم)  

أكدال الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 

أبريل) ( 1 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

9 21)تحت رقم) 6138 .

148 P

AFIFI CONSULTING
TRAVAUX DE COMPTABILITE

GSM 166 355783

GENERAL ELASTIC
SARL

العام) الجمع  لقرارات  تبعا 
نوفمبر) 212  (31 بتاريخ) للشريكين 
ديسمبر) ( 1 املسجل بالرباط بتاريخ)
 GENERAL ELASTIC لشركة) (2121
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
الحي) (9 عنوانها التجاري تجزئة رقم)
القنيطرة) طريق  الصبيحي  الصناعي 

سال قرر الجمع العام ما يلي):
تغيير وتوسيع نشاط الشركة)؛

تغيير تسمية الشركة)؛
تحديث القانون األسا�سي لشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  يناير) 212) بتاريخ) 2)
رقم) التجاري  السجل  (35786

.3 3689
149 P

BLTC INTERNATIONAL
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
6)يناير) 212)تم تأسيس شركة ذات)
تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):
 BLTC (: التسمية)

.INTERNATIONAL
.SARL(:(الصفة القانونية

الهدف االرتماعي):) )االستشارات)
اإلدارية)2)-)تحويل األموال.

رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)
فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) ( 11

بين الشركاء)على الشكل التالي):
السيد محمد احمد السماني)11  

حصة)؛
 611 وعلى) قاسو  ادريس  السيد 

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

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
رقم) (15 امال) (: االرتماعي) املقر 

املنصور) يعقوب  املسيرة  حي  (  6

الرباط.

املسيرة محمد احمد السماني.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.  9  9

150 P

HILAGRINAS
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) يناير) 212،) ( 3 بتاريخ) سال،)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة شريك وحيد.

 HILAGRINAS SARL (: التسمية)

AU

الهدف االرتماعي):

استغالل األرا�سي الفالحية.

إنتاج وتسويق املنتجات الفالحية)

والبحرية.

إنتاج األلبان واألربان.

تسويق البذور واألعالف واملعدات)

الفالحية.

استيراد وتصدير العجول واملاشية)

والبيطرية) الفالحية  واملنتجات 

واملختبرية.

الدراسة والتدري  واالستشارة في)

املجاالت الفالحية.
رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)

فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة.

ابراهيم الهاللي)111 )حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر):)تجزئة احالم الرقم)50-49 

هود املجد لعيايدة سال.
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املسير):)ابراهيم الهاللي.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.32829
151 P

انجه.ه م تغاف
 3 زنقة مارتير عبد السالم

بن محمد املكت  رقم 2 فال فلوري 
إقامة رياض الزيتون القنيطرة
الهاتف : 5.99.55 .16.69

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) يناير) 212) (28 يوم) بالقنيطرة 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):
التسمية):)انجه.ه م تغاف.

زنقة مارتير) (3 (: املقر االرتماعي)
رقم) املكت   بن محمد  السالم  عبد 
الزيتون) فال فلوري إقامة رياض  (2

القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

:)أعمال متنوعة) موضوع الشركة)
(- البناء) معدات  تأرير  (- إنشائية) أو 

تارر يقوم باالستيراد والتصدير.
  11.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
أسند إلى السيد هاملي) (: التسيير)

مهدي.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  يناير) 212.) (28

.58553
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كندان ترونس
 3 زنقة مارتير عبد السالم

بن محمد املكت  رقم 2 فال فلوري 
إقامة رياض الزيتون القنيطرة
الهاتف : 5.99.55 .16.69

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) يناير) 212) (27 يوم) بالقنيطرة 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):

التسمية):)كندان ترونس.
زنقة مارتير) (3 (: املقر االرتماعي)
رقم) املكت   بن محمد  السالم  عبد 
الزيتون) فال فلوري إقامة رياض  (2

القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):)نقل األشخاص)
-)نقل البضائع)-)النقل املدر�سي.

  11.111 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

التسيير):)أسند إلى السيدة عجان)
الهام.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  يناير) 212.) (27

.5851 
153 P

ناريمان سيرفيس
 3 زنقة مارتير عبد السالم

بن محمد املكت  رقم 2 فال فلوري 
إقامة رياض الزيتون القنيطرة
الهاتف : 5.99.55 .16.69

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير) 212  فاتح  يوم  بالقنيطرة 
لشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):
التسمية):)ناريمان سيرفيس.

زنقة مارتير) (3 (: املقر االرتماعي)
رقم) املكت   بن محمد  السالم  عبد 
الزيتون) فال فلوري إقامة رياض  (2

القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):)تارر الدوارن)-)
توزيع املنتجات الغذائية العامة.

  11.111 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

أسند إلى السيدة نزهة) (: التسيير)
ايت حمو).

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)
فاتح فبراير) 212.)سجل تجاري رقم)

.58597
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ي - زد - إياد تور
الهاتف : 5.99.55 .16.69

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) يناير) 212) (25 يوم) بالقنيطرة 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد بالخصائص التالية):
التسمية):)ي)-)زد)-)إياد تور.

زنقة مارتير) (3 (: املقر االرتماعي)
رقم) املكت   بن محمد  السالم  عبد 
الزيتون) فال فلوري إقامة رياض  (2

القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

نقل) (: الشركة) موضوع 
املستخدمين)-)نقل البضائع.

  11.111 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

التسيير):)أسند إلى السيد كبو�سي)
أيوب.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  يناير) 212.) (25

.5863 
155 P

MINING INDUSTRY
تأسيس شركة

بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم) بالرباط،) (2121 نوفمبر) (21
للشركة) األسا�سي  القانون  وضع 
تحمل) التي  ذات مسؤولية محدودة 

الخصائص التالية):
MINING INDUSTRY(:(التسمية
استخراج) البحث،) (: املوضوع)
استيراد) املعادن،) عن  والتنقي  

والتصدير.
املقر االرتماعي):)5،)شارع فجيج،)
في الطابق الثالث ب.ب) (9 شقة رقم)

الرباط.
في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسم  درهم  ( 11.111 قيمة)
درهم) ( 11 حصة ذات قيمة) ( 111

للحصة مقسم كالتالي):

حصة) (511 اومحا) رشيد  السيد 

درهم اي ما قيمته) ( 11 ذات قيمة)

51.111)درهم.

حصة) (511 داودي) علي  السيد 

درهم اي ما قيمته) ( 11 ذات قيمة)

51.111)درهم.

التسيير):)عين السيد رشيد اومحا)

كمسير للشركة ملدة غير محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

تحت السجل التجاري رقم):) 8 9   

يوم)2)فبراير) 212.

156 P

 FAGOS DU TRAVAUX

PUBLIC
تأسيس شركة

بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بالرباط،) يناير) 212) (  

ذات) للشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد)

التي تحمل الخصائص التالية):

 FAGOS DU (: التسمية)

TRAVAUX PUBLIC

املوضوع):)أعمال البناء)املتنوعة.

املقر االرتماعي):)5،)شارع فجيج،)

في الطابق الثالث ب.ب) (9 شقة رقم)

الرباط.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسم  درهم  (511.111 قيمة)

درهم) ( 11 حصة ذات قيمة) (5111

للحصة مقسم كالتالي):

 5111 السيد عبد الرزاق الزاوي)

درهم اي ما) ( 11 حصة ذات قيمة)

قيمته)511.111)درهم.

التسيير):)عين السيد عبد الرزاق)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  الزاوي 

محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

تحت السجل التجاري رقم):)75 9   

يوم)2)فبراير) 212.

157 P
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ALPHA HEALTHCARE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : حي موالي 
إسماعيل، سكتور 2، رقم 669

متجر رقم  ، سال
التسيير) محضر  ملداولة  تبعا 
2121،)قرر) املنعقد بتاريخ) )نوفمبر)

الشريك الوحيد ما يلي):
من) نقدا  الشركة  رأسمال  رفع 
11.111 )درهم إلى)511.111)درهم.

تغيير بالتالي الفصل)7)من النظام)
األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
يوم)28)يناير) 212،)تحت رقم)83.

بمثابة مقتطف وبيان

158 P

ATLAS NAVETTES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : سال الجديدة
رقم 5، درب سوسة، شقة رقم 8

ص.ب 11   
التسيير) محضر  ملداولة  تبعا 
املنعقد بتاريخ) 2)نوفمبر)2121،)قرر)

الشريك الوحيد ما يلي):
السيد) من  الحصص  بيع 
الصديقي نجي  إلى السيدة مرزاق)

ابتسام):)511)حصة.
استقالة السيد الصديقي نجي )
وتعيين) وحيد،) كمسير  مهامه  من 
كمسيرة) ابتسام  مرزاق  السيدة 
لشركة)ATLAS NAVETTES)ملدة غير)

محدودة.
لشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
ذات  شركة   ATLAS NAVETTES
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
يوم)28)يناير) 212،)تحت رقم)85.

بمثابة مقتطف وبيان
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ALPHA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 1.111  درهم
املقر االرتماعي : مجموعة أركان

رقم 5 التقدم الرباط
تصفية نهائية

تبعا ملداولة محضر الجمع العام)
أكتوبر) بتاريخ) 3) املنعقد  العادي 
 SERVICE ALPHA لشركة) (،2121
مجموعة) بالرباط،) ومقرها  ش.م.م 

أركان رقم)5)التقدم،)تقرر ما يلي):
من) تصفية الشركة نهائيا ابتداء)

تاريخ) 3)أكتوبر)2121.
إقفال السجل التجاري.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  يناير) 212،) يوم) )

. 19889
بمثابة مقتطف وبيان

مصفية الشركة
السيدة الزغداني أنيسة

160 P

TARLAM IMMO
شارع طارق ابن زياد شقة 3 مسيرة 

2 تمارة
سجل تجاري رقم 595 3 
تفويت حصص ارتماعية

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تمت) يناير) 212،) ( (25 بتاريخ)
الحصص) تفويت  على  املصادقة 

االرتماعية التالية):
فوتت) سربوت  نعيمة  السيدة 
أصل) من  ارتماعية  حصة  ( 51
السيد) إلى  ارتماعية  حصة  (211
بتاريخ) املزداد  بنشيخ  املهدي  محمد 
القاطن بالرباط) (، 975 2)أغسطس)
زنقة) (2 رقم) أي  بلوك  ( 6 قطاع)

.AB   237(النررس،)ب.ت.و
فوت) طارق  ملعكشاوي  السيد 
أصل) ارتماعيةمن  حصة  (375
السيد) إلى  ارتماعية  حصة  (811
بتاريخ) املزداد  بنشيخ  املهدي  محمد 
القاطن بالرباط) (، 975 2)أغسطس)
زنقة) (2 رقم) أي  بلوك  ( 6 قطاع)

.AB   237(النررس،)ب.ت.و

الحصص) لتفويت  اعتبارا 
االرتماعية يصبح تقسيم رأس املال)

على النحو التالي):
51)حصة) السيدة سربوت نعيمة)

ارتماعية.
السيد ملعشاوي طارق)75 )حصة)

ارتماعية.
بنشيخ) املهدي  محمد  السيد  إلى 

75 )حصة ارتماعية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  8 9 رقم) تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ)2)فبراير) 212.
161 P

CABINET COMPTABLE FIGHA
 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appart(7

 Avenu(Agadir(GUELMIM
Tél(:(05(28(77(18(63 

جيجي طراف
تعديل شركة

طبقا ملداوالت الجمع العام الغير)
قرر) (2121 ديسمبر) (9 العادي بتاريخ)

الشركاء)ما يلي):
قرر السيد بوركعة أحمد بزيادة)
الرأسمال بما قدره)11.111 . )درهم)
إلى) درهم  ( 11.111 من) زيادة  عن 

511.111. )درهم.
العنوان) تغيير  العام  الجمع  قرر 
زنقة) إلى  أسا  التيجانية  الزاوية  من 
 58 رقم) املستشفى  شارع  لنصاص 

كلميم.
بوركعة أحمد هو) السيد  أصبح 

املسير الوحيد للشركة.
املسؤول الوحيد عن اإلمضاء)هو)

السيد بوركعة أحمد.)
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بكلميم)
رقم) تحت  يناير) 212) ( 3 بتاريخ)

.212 /19
162 P

STE SANI PLOMB
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
أكتوبر) ( 9 االستثنائي املؤرخ بتاريخ)

2121)قرر شركاء)الشركة ما يلي):

تغيير املقر االرتماعي الحالي ب)52 

شارع باتريس لومامبا حسان الرباط)
حي) زنقة) 5) (: التالي) العنوان  إلى 

الرشاد زنقة)37)التقدم الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (212 
القانوني) اإليداع  رقم  (.25175

.  1616

163 P

ش.ج.ل
ش.م.م

الحل املسبق للشركة
الجماعي) القرار  ملحضر  تبعا 

ديسمبر) ( 6 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)

شركة) »ش.ج.ل»،) لشركة) (،2121

مقرها) املحدودة،) املسؤولية  ذات 
26،)زنقة) االرتماعي بالدار البيضاء،)
رقم) األول،) الطابق  القري،) محمد 

مسجلة بالسجل التجاري بالدار) (،5

قرروا) (، 5   5 تحت رقم) البيضاء)

ما يلي):

الحل املسبق للشركة)؛

للشركة) املصفي  السيد  اختيار 

ومنحه الصالحيات)؛

تحديد املقر االرتماعي للشركة في)

الدار البيضاء)؛

ملصفي) الصالحيات  تخويل 

الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)بتاريخ)28)يناير) 212)تحت)
رقم):)763197.

164 P

AGRI KAMILI
SARL

أكري كميلي ش.م.م

طبقا ملحضر القرار الجماعي غير)

بتاريخ املنعقد  للمساهمين   العادي 
»أكري) لشركة) (،2121 نوفمبر) (21

محدودة شركة  ش.م.م،) كميلي»)
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  11.111 رأسمالها) املسؤولية،)

ببرشيد،) االرتماعي  مقرها  درهم،)

6،)شارع الجيش امللكي،)حي الوحدة)

لبرشيد) التجاري  بالسجل  ومسجلة 

مساهمو) قرر  رقم)  2  ،) تحت 

الشركة ما يلي):

رديد) شريك  على  املوافقة 

شخص ذاتي له صلة مباشرة):)السيد)

أحمد الكميلي.

التبرع) على  واملوافقة  االعتراف 

حصص تخص) (5 من رهة وتفويت)

السيد عبد الرحيم الكميلي ورفاقه)

إلى أخيه السيد أحمد الكميلي.

التوزيع) على  واملوافقة  االعتراف 

الجديد لرأس املال بعد تبرع وتفويتات)

السيد عبد الرحيم الكميلي ورفاقه.

6)و7)من) تعديل مطابق للمادتين)

النظام األسا�سي.

وفقا) األسا�سي  النظام  تحديث 

 19-21 القانون) لذلك ومالءمته مع 

تاريخ)29)أبريل)9 21.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

يناير) 212  (21 تاريخ) في  ببرشيد،)

تحت رقم):)62.

165 P

TRANS OB
SARL

ترانس أب ش.م.م

طبقا ملحضر القرار الجماعي غير)

بتاريخ املنعقد  للمساهمين   العادي 

»ترانس) لشركة) (،2121 نوفمبر) (21

محدودية) شركة  ش.م.م،) أب»)
  .111.111 رأسمالها) املسؤولية،)

ببرشيد،) االرتماعي  مقرها  درهم،)

الروداني) ابراهيم  شارع  (،  2

لبرشيد) التجاري  بالسجل  ومسجلة 

مساهمو) قرر  (،  219 رقم) تحت 

الشركة ما يلي):

رديد) شريك  على  املوافقة 

السيد) (: مباشرة) صلة  له  شخص 

أحمد الكميلي.

االعتراف واملوافقة على التبرع من)
أسهم تخص السيد) (5 رهة وتحويل)
إلى) ورفاقه  الكميلي  الرحيم  عبد 

شقيقه السيد أحمد الكميلي.
التوزيع) على  واملوافقة  االعتراف 
التبرع) بعد  املال  لرأس  الجديد 
الكميلي) الرحيم  عبد  السيد  وبيع 

ومرافقيه.
6)و7)من) تعديل مطابق للمادتين)

النظام األسا�سي.
وفقا) األسا�سي  النظام  تحديث 
 19-21 القانون) لذلك ومالءمته مع 

تاريخ)29)أبريل)9 21.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
يناير) 212  ( 8 تاريخ) في  ببرشيد،)

تحت رقم):) 5.
166 P

SOCIETE OULD BOUAZZA
SARL

شركة ولد بوعزة ش.م.م
طبقا ملحضر القرار الجماعي غير)
بتاريخ املنعقد  للمساهمين   العادي 
»ولد) لشركة) (،2121 نوفمبر) (21
محدودة) شركة  ش.م.م،) بوعزة»)
 51.111.111 رأسمالها) املسؤولية،)
ببرشيد،) االرتماعي  مقرها  درهم،)
الروداني) ابراهيم  شارع  (،  2
لبرشيد) التجاري  بالسجل  ومسجلة 
مساهمو) قرر  (،753 رقم) تحت 

الشركة ما يلي):
شركاء) (5 االعتراف واملوافقة على)
صلة) لهم  ذاتيين  أشخاص  ردد 
مباشرة السادة):)املهدي كميلي وكريم)
الزهراء) فاطمة  السيدة  كميلي،)
اآلنسة زين  كميلي والسيد) كميلي،)
معنوي) وشخص  الكميلي  احمد 

الشركة أوب أنفيست ش.م.م.
التبرع) على  واملوافقة  االعتراف 
بحصص السيد عبد الرحيم الكميلي)

إلى زورته،)أوالده وأخوه.
التوزيع) على  واملوافقة  االعتراف 
تبرعات) بعد  املال  لرأس  الجديد 

السيد عبد الرحيم الكميلي.

(: تعيين مسيرين ملدة غير محددة)

السيد عبد الرحيم الكميلي والسيد)

املهدي املهدي كميلي.

اإلمضاء)االرتماعي.

تعديل مطابق للمواد)6،)7،)1-15 

و6 )من النظام األسا�سي.

وفقا) األسا�سي  النظام  تحديث 

 19-21 القانون) لذلك ومالءمته مع 

تاريخ)29)أبريل)9 21.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

يناير) 212  ( 8 تاريخ) في  ببرشيد،)

تحت رقم):)53.

167 P

AL MADINA FER
SARL

املدينة فير ش.م.م

طبقا ملحضر القرار الجماعي غير)

بتاريخ املنعقد  للمساهمين   العادي 

»املدينة) لشركة) (،2121 نوفمبر) (21

محدودية) شركة  ش.م.م،) فير»)
  .111.111 رأسمالها) املسؤولية،)

ببرشيد،) االرتماعي  مقرها  درهم،)

الروداني) ابراهيم  شارع  (،  3

لبرشيد) التجاري  بالسجل  ومسجلة 

مساهمو) قرر  (،  957 رقم) تحت 

الشركة ما يلي):

رديد) شريك  على  املوافقة 

شخص ذاتي له صلة مباشرة):)السيد)

أحمد الكميلي.

االعتراف واملوافقة على التبرع من)

أسهم تخص السيد) (5 رهة وتحويل)

إلى) ورفاقه  الكميلي  الرحيم  عبد 

شقيقه السيد أحمد الكميلي.

التوزيع) على  واملوافقة  االعتراف 

التبرع) بعد  املال  لرأس  الجديد 

الكميلي) الرحيم  عبد  السيد  وبيع 

ومرافقيه.

6)و7)من) تعديل مطابق للمادتين)

النظام األسا�سي.

وفقا) األسا�سي  النظام  تحديث 

 19-21 القانون) لذلك ومالءمته مع 

تاريخ)29)أبريل)9 21.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

يناير) 212  ( 8 تاريخ) في  ببرشيد،)

تحت رقم):)52.

168 P

STE OBTP

SARL

أوبط  ش.م.م.

)طبقا ملحضر القرار الجماعي) (- ( 

املنعقد) للمساهمين  العادي  الغير 

لشركة) (،2121 نوفمبر) (21 بتاريخ)

محدودة) شركة  ش.م.م.) أوبط  

  .111.111 رأسمالها) املسؤولية،)

ببرشيد،) االرتماعي  مقرها  درهم 

حي) الروداني  براهيم  شارع  (،  2

التجاري) بالسجل  ومسجلة  الوحدة 

قرر) (،  2 3 رقم) تحت  لبرشيد 

مساهمو الشركة ما يلي):

رديد) شريك  على  املوافقة 

شخص ذاتي له صلة مباشرة):)السيد)

أحمد الكميلي.

االعتراف واملوافقة على التبرع من)

رهة وتفويت خمسة حصص تخص)

السيد عبد الرحيم الكميلي ورفاقه)

إلى أخيه السيد أحمد الكميلي.

التوزيع) على  واملوافقة  االعتراف 

التبرع) بعد  املال  لرأس  الجديد 

الرحيم) عبد  السيد  وتفويتات 

الكميلي ورفاقه.

6)و7)من) تعديل مطابق للمادتين)

النظام األسا�سي.

وفقا) األسا�سي  النظام  تحديث 

لذلك.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- (2

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

ببرشيد في تاريخ)9 )يناير) 212)تحت)

رقم)57.

169 P
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STE DISTAM
SARL

D’ASSOCIE UNIQUE
ديسطام ش.م.م.

ذات الشريك الوحيد
تبعا للجمع العام الخارق للعادة)
(،2121 ديسمبر) (28 يوم) املنعقد 
ديستام) شركة  مساهمو  قرر 
املسؤولية) محدودة  شركة  ش.م.م.)
رأسمالها) الوحيد،) الشريك  ذات 
بالدار) مقرها  درهم،) ( .111.111
البرنو�سي،) سيدي  عمالة  البيضاء،)
الحي) بلدية سيدي البرنو�سي،) زناتة،)
فيلي ) تجزئة  (، 1 مجمع) الصناعي 
مسجلة بالسجل التجاري بالدار) (،2

البيضاء)تحت رقم)  318 )ما يلي):
الزيادة في الرأسمال االرتماعي من)
 2.111.111 إلى) درهم  ( .111.111

درهم.
من القوانين) و9) (8 تغيير البندين)

األساسية للشركة.
األساسية) القوانين  تعديل 

للشركة.
القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- (2
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء)بتاريخ)28)يناير) 212 

تحت رقم)763198.
170 P

STE VITADIS
SARL

 SKHIRAT - KM2, ROUTE(DE
RABAT - SKHIRAT(BP(N°4417

RC RABAT N°69 23
الغير) القرارات  محضر  بمور  
 28 بتاريخ) املنعقد  للشركاء) العادية 
ديسمبر)2121)اتخذ القرارات التالية):
تم املوافقة على القسمة الجديدة)
ملساهمة) نتيجة  الشركة  لرأسمال 
يمتلكها) التي  االرتماعية  الحصص 
 VITA الشركة) لفائدة  الشركاء)

.HOLDING
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.

إعادة هيكلة النظام األسا�سي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح فبراير)

 212)تحت رقم) 166  .
171 P

STE VITA HOLDING
SARL

 SKHIRAT - KM2, ROUTE(DE
RABAT - SKHIRAT(BP(N°4417

RC(RABAT(N° 73609
الغير) القرارات  محضر  بمور  
 28 بتاريخ) املنعقد  للشركاء) العادية 
ديسمبر)2121)اتخذ القرارات التالية):
من) الشركة  مال  رأس  زيادة 
11.111 )درهم إلى)9.111 3)درهم،)
بمساهمة الحصص االرتماعية التي)
الشركات) داخل  الشركاء) يمتلكها 

التالية):
 VITAGRAIN, KENZ MAROC
 VITA الشركة) لفائدة  (VITADISو

.HOLDING
إعادة هيكلة النظام األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح فبراير)

 212)تحت رقم)1661  .
172 P

STE VITAGRAIN
SARL

 SKHIRAT - KM2, ROUTE(DE
RABAT - SKHIRAT(BP(N°4417

RC(RABAT(N° 56905
الغير) القرارات  محضر  بمور  
 28 بتاريخ) املنعقد  للشركاء) العادية 
ديسمبر)2121)اتخذ القرارات التالية):
تم املوافقة على القسمة الجديدة)
مساهمة) نتيجة  الشركة،) لرأسمال 
يمتلكها) التي  االرتماعية  الحصص 
 VITA الشركة) لفائدة  الشركاء)

.HOLDING
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.

إعادة هيكلة النظام األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ فاتح فبراير)

 212)تحت رقم)1662  .

173 P

STE F&B LIMITED
SARL

  SIEGE(SOCIAL :

 CASABLANCA-131 BD(D’ANFA,

 RESISTANCE D’AZUR, BUREAU

N°11-B

RC : 481895

العام)) الجمع  محضر  بمور  

الغير العادي للشركاء)بالدار البيضاء)

بتاريخ) 3)ديسمبر)2121)قد تم اتخاذ)

القرارات التالية):

من) الشركة  مال  رأس  زيادة 

 21.1 1.111 إلى) درهم  ( 1.111

 211.111 تأسيس) طريق  درهم عن 

درهم لكل) ( 11 سهم بقيمة إسمية)

منها،)وذلك بالتعويض عن الحسابات)

للشركاء) الدفع  املستحقة  الجارية 

.F&B LIMITED(لشركة

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)8 7636.

174 P

STE DALMAZ GROUP
SARL

  SIEGE(SOCIAL :

 CASABLANCA-13, RUE

 HAMMAD ARRAOUIYAD ET

 ANGLE(RUE(ABDERRAHIMp

ESSAJATE, FRANCE(VILLE

RC : 246045

العام)) الجمع  محضر  بمور  

الغير العادي للشركاء)بالدار البيضاء)

بتاريخ)29)ديسمبر)2121)قد تم اتخاذ)

القرارات التالية):

خالل) من  املال  رأس  زيادة 

من)) ليصبح  العينية  املساهمة 

درهم) ( .111.111 إلى) (3.111.111

ارتماعية) حصص  ( 1.111 وإنشاء)

منها) لكل  درهم  ( 11 بقيمة) رديدة 

لصالح الشريك السيد محمد بنهايون)

صدافين يبلغ رأس املال األسهم بعد)

او) درهم  ( .111.111 العملية) هذه 

بقيمة) ارتماعية  حصص  ( 1.111

11 )درهم.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

 2)فبراير) 212)تحت رقم)763629.

175 P

STE SBIT ZONE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : عمارة 31 شقة 18 

زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان 

الرباط

السجل التجاري رقم 97 9  

تأسيس
بتاريخ حرر  عرفي  لعقد   تبعا 

 7 )ديسمبر)2121)تم تأسيس شركة)

مواصفاتها) محدودة  مسؤولية  ذات 

كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

 STE SBIT (: التسمية االرتماعية)

.ZONE

استغالل) (: االرتماعي) الهدف 

وتدبير رميع أنواع األمالك الفالحية.

شقة) (31 عمارة) (: املقر االرتماعي)

18)زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان)

الرباط.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

في) تسجيلها  تاريخ  من  تبتدئ  سنة 

السجل التجاري.

  11.111 (: االرتماعي) الرأسمال 

درهم.



2829 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

رأسمال) حدد  (: الرأسمال) توزيع 

مقسما) درهم  ( 11.111 في) الشركة 

حصة ارتماعية من فئة) ( 111 إلى)

إلى) درهم للحصة مرقمة من) ) ( 11

111 )ووزعت هذه الحصص كالتالي):

السيد مراد قضاض):)511)حصة.

السيد يسين ميفتاح):)511)حصة.

املجموع):)111 )حصة.

الشركاء):

مغربي) قضاض،) مراد  السيد 

مزداد بتاريخ)29)يناير)977 )الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
زنقة) ( 6 برقم) والساكن  (A6183  

عناية شقة)2)حسان الرباط.

مغربي،) ميفتاح،) يسين  السيد 

الحامل) ( 967 ماي) (5 املزداد بتاريخ)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

والساكن بتجزئة الوفاق) (A 13393
 1)رقم)373 )الشقة)15)تمارة.

قضاض،) مراد  السيد  (: التسيير)

عين كمسر للشركة ملدة غير محدودة.

تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 

الشركة بالسجل التجاري بتارة تحت)
رقم)67 9  )بتاريخ)3)فبراير) 212.

من أرل النشر واإلشهار

التسيير

176 P

STE D.N.T
شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- ( 

تمت) يناير) 212) يوم) 2) بالرباط 

لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 

الخصائص) لها  املسؤولية  محدودة 

التالية):

.STE D.N.T(:(التسمية

املواد) تسويق  (: الهدف)

التكنولورية.

  , RUE (: االرتماعي) املقر 

 NOPALEA, LOT   SECTEUR  7

.BLOC  , HAY RIAD RABAT

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في مبلغ)51.111)درهم.

إلى) الشركة  تسيير  عهد  (: اإلدارة)
.Mr(CHERKAOUI(IBRAHIM

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
غاية) 3)ديسمبر.

2)-))تم اإليداع القانوني وتسجيل)
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الشركة 
رقم) تحت  فبراير 212) (2 بتاريخ)

.  9 69
177 P

STE SPECIALE AUTO
SARL AU

تأسيس ش.ذ.م.م.
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
في))يناير))تم تحرير القوانين األساسية)

لش.ذ.م.م.)مميزاتها كالتالي):
 STE SPECIALE AUTO(:(التسمية

SARL AU)ش.ذ.م.م.
الهدف):)

هياكل السيارات وصيانتها.
بيع،)كراء،)شراء،)معدات النقل.

رقم) ( ( رقم) ( حي النهضة) (: املقر)
159 )الطابق األر�سي الرباط.

رأس املال):)11.111 )درهم مقسم)
على)111 )حصة من فئة)11 )درهم)
للواحدة اكتتبت وحررت من طرف)

السيد امغار نجي )111 )حصة.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
امغار) السيد  طرف  من  محدودة 

نجي .
السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في) 3)ديسمبر.
يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل التجاري.
اإلمضاء):)تسند مهمة التوقيع مع)
املؤسسات) ورميع  البنكية  الوكالة 
الوحيد) التوقيع  خالل  من  املالية 

للسيد امغار نجي .
تقييد) تم  (: التجاري) السجل 
السجل) مصلحة  لدى  الشركة 
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط)
فبراير) (2 بتاريخ) (  9 63 تحت رقم)

.212 
178 P

4STE KHARBOUCH INVEST
SARL AU

بتاريخ) املمضية  للعقود  طبقا 
تم تحرير القانوين) (2121 مارس) ( 1
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�سي 
يوليو) ( 5 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

.2121
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
مواد) بيع  (: االرتماعي) الهدف 

التجميل بالتقسيط.
درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة.
املدة):)99)سنة ابتداء)من التأسس)

النهائي.
محمد) شارع  (: االرتماعي) املقر 
 3 شقة) املستقبل  عمارة  الخامس 

الطابق)2)سال.
التسيير):)فدوى خربوش.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال في)
25)يناير) 212)رقم التقييد بالسجل)

التجاري)32765.
179 P

 STE CENTRE REPARATION
GLOBAL
ش.ذ.م.م.

السفلي رقم 8 تجزئة ابن خلدون - 
كراج - خريبكة

إعالن عن تأسيس
 7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  بخريبكة  يناير) 212)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية):
 STE CENTRE (: التسمية)

.REPARATION GLOBAL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
 8 السفلي رقم) (: املقر االرتماعي)

تجزئة ابن خلدون)-)كراج)-)خريبكة.
درهم) ( 11.111 (: مال) الرأس 
11 )حصة قيمة الحصة) موزع على)

11 )درهم.

توزيع رأس املال):)

 511 (: رضوان) صبري  السيد 

حصة.

 511 (: مجي) الغني  عبد  السيد 

حصة.

الهدف االرتماعي):

إصالح السيارات.

بيع قطاع الغيار.

بيع العجالت.
السيد صبري) (: املشترك) التسيير 
رضوان والسيد عبد الغني مجي ملدة)

غير محدودة.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في) 3)ديسمبر باستثناء)السنة)

في) التسجيل  بعد  تبدأ  التي  األولى 

السجل التجاري.

تسجيل) تم  (: التسجيل)

باملحكمة) التجاري  الشركةبالسجل 

 6835 االبتدائية بخريبكة تحت رقم)

بتاريخ فاتح فبراير) 212.
مورز وبيان

180 P

STE AMMAR PARA
ش.ذ.م.م.

رقم 265 شارع عالل الفا�سي بلوك 

ج حي النهضة - خريبكة

إعالن عن تأسيس
 6 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  بخريبكة  يناير) 212)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية):

.STE AMMAR PARA(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
شارع) (265 رقم) (: املقر االرتماعي)

(- عالل الفا�سي بلوك ج حي النهضة)

خريبكة.

درهم) ( 11.111 (: مال) الرأس 

11 )حصة قيمة الحصة) موزع على)

11 )درهم.

توزيع رأس املال):)

 511 (: ( بناصري) محمد  السيد 

حصة.



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2830

 511 (: بناصري) هللا  عبد  السيد 
حصة.

الهدف االرتماعي):
بيع املواد الشبه الطبية.

التصدير واالستيراد.
السيد محمد بناصري) (: التسيير)

ملدة غير محدودة.
السنة املالية):)تبتدأ في فاتح يناير)
وتنتهي في) 3)ديسمبر باستثناء)السنة)
في) التسجيل  بعد  تبدأ  التي  األولى 

السجل التجاري.
تسجيل) تم  (: التسجيل)
باملحكمة) التجاري  الشركةبالسجل 
 68 7 االبتدائية بخريبكة تحت رقم)

بتاريخ)21)يناير) 212.
مورز وبيان

181 P

STE PARASOL ZHOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمساهم واحد
تأسيس

تبعا للعقد العرفي بتاريخ)3)نوفمبر)
تم وضع قوانين الشركة ذات) (21 6

املميزات التالية):
 STE PARASOL (: التسمية)

.ZHOR
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضوع):

بيع تسويق وتصدير رميع) شراء)
منتجات الصناعة التقليدية.

استيراد تصدير تجارة شراء)وبيع،)
الوساطة والتمثيل والتسويق لجميع)
املتعلقة) والسلع  واملواد  املنتجات 

بالصناعة التقليدية.
دباغة) معالجة الجلود وتحويلها،)

الجلود.
صناعة الجلود والدباغة،)أنشطة)

السلع الجلدية.
رلدية) سلعة  أي  وتصنيع  إنتاج 

الخ.
موالي) شارع  (: الرئي�سي) املقر 
الشقة) (18 عمارة) ( 9 زنقة) يوسف 

رقم)18)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111  

حصة من) ( 111 إلى) درهم مقسمة 

بالكامل) ويملكها  درهم  ( 11 فئة)

السيد أحمد عيطور.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

أحمد عيطور.

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

رقم) تحت  (21 6 نوفمبر) بتاريخ) )

بالسجل) تسجيلها  وتم  ( 6/2657

رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.211 3

182 P

STE AAYOUYI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمساهم واحد

تأسيس
 8 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  (2121 ديسمبر)

الشركة ذات املميزات التالية):

 STE AAYOUYI (: التسمية)

.TRAVAUX

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع):

ورميع) العامة  البناء) أشغال 

الحرف واألشغال املدنية.

األشغال والخدمات املختلفة.

وتنسيق) وتنفيذ  دراسة وتصميم 

رميع أشغال البناء)واألشغال العامة)

أعمال) ورميع  الصحية  والسباكة 

الديكور والترتي  وتأثيث اآلثاث.

التشطيبات.

توزيع وتسويق رميع مواد البناء.

تأرير رميع أنواع املعدات الثقيلة)

واملواد) البناء) ومعدات  والرافعات 

واملعدات وامللحقات بأي مجال بشكل)

عام وقطاع البناء)بشكل خاص.

أي عملية تتعلق بتأرير واستئجار)

املعدات) انواع  ورميع  العمالة،)

أطراف) عن  نيابة  البناء) ومعدات 

بمور ) العاملة  اليد  وتوفير  ثالثة،)

نظام اإلدارة.

تطوير وصيانة املرافق واملساحات)
الخضراء)والبستنة.

واألمن،) الحراسة  أعمال 
املباني) وصيانة  تنظيف  النظافة،)
رميع املؤسسات) العامة والخاصة،)

واإلدارات العامة والخاصة.
لجميع) والدولي  الوطني  النقل 

السلع،)النقل لألخرين،)الخ.....
  B(املقر الرئي�سي):)حي الوفاق بلوك

رقم)885)العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111  
حصة من) ( 111 إلى) درهم مقسمة 
بالكامل) ويملكها  درهم  ( 11 فئة)

سعيد مر�سي.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

سعيد مر�سي.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  يناير) 212) (5 بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (212 / 8
رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.3 579
183 P

 STE ALINA TRAVAUX
ROUTIERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمساهم واحد

تأسيس
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)22)يناير)
تم وضع قوانين الشركة ذات) (212 

املميزات التالية):
 STE ALINA (: التسمية)

.TRAVAUX ROUTIERS
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضوع):

والشبكات) الطرق  أعمال 
املختلفة.

والصرف) العامة  الحفر  أعمال 
الصحي والتجهيز.

وأعمال) العامة  البناء) أعمال 
الهندسة املدنية.

تصميم وبناء)شبكات مياه الشرب)
والكهرباء)وشبكات الهاتف.

حفر اآلبار وتطويرها وتجهيزها.

السباكة،) الصياغة،) أشغال 

وأشغال) واألملنيوم  الخش   نجارة 

.PVC

الخدمات واألشغال املتنوعة الخ.

زنقة) الفتح  حي  (: الرئي�سي) املقر 

ينبوع رقم)32)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111  

حصة من) ( 111 إلى) درهم مقسمة 

بالكامل) ويملكها  درهم  ( 11 فئة)

السيد يحضيه لدمك.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

يحضيه لدمك.

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

رقم) تحت  يناير) 212) (29 بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (212 /298

رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.3 97 

184 P

STE ZONDERINO
SARL AU

زندغينو ش.م.م.

ذات شريك وحيد

مؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

بأكادير واملسجل) يناير) 212) (22 في)

تم) بأكادير  يناير) 212) (23 بتاريخ)

 STE زوندغينو) شركة  تأسيس 

شركة) (ZONDERINO SARL AU

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد.

هدفها):)

بيع وتسويق رميع أنواع املالبس)

بالتقسيط الخاصة بالررال والنساء)

واألطفال.

بيع وتسويق رميع أنواع األحذية)

بالتقسيط الخاصة بالررال والنساء)

واألطفال.

ألعاب) أنواع  وتسويق رميع  بيع 

األطفال.

التصدير واالستيراد.

بيع وتسويق رميع أنواع مالبس)

العمل املنهي.
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عمارة السالم) (: العنوان التجاري)
زنقة املعدر رقم)  )حي السالم) (5  

أكادير.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم موزعة كالتالي):

  111 (: ابراهيم) فوس  السيد 

حصة.

فوس) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ابراهيم 

محدودة مع تحمله كامل الصالحيات)

حس  القانون األسا�سي للشركة.

التوقيع):)التوقيع في رميع العقود)

والوثائق اإلدارية والبنكية يكون من)

طرف السيد فوس ابراهيم.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  فبراير) 212) (2 بتاريخ)

.98 39
املسير

185 P

STE AYOPRINT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر االرتماعي : السالم 526  
الطابق األر�سي حي عبد هللا كنون 

حي السالم أكادير

تعديل
بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ في) 2 

يناير) 212)تقرر ما يلي):

تفويت السيد أيوب على هللا رميع)

الشركة) في  يملكها  التي  الحصص 

511)حصة فأصبحت) البالغ عددها)

الحصص مقسمة على الشكل التالي):

فضمة العسري):)111 )حصة.

هللا) على  أيوب  السيد  تقديم 

استقالته من تسيير الشركة.

تزكية السيد أيوب على هللا فيما)

يخص تسييره السابق للشركة.
العسري) فضمة  السيدة  تعيين 

كمسيرة للشركة.

فضمة) السيدة  توقيع  اعتماد 

والوثائق) العقود  رميع  في  العسري 

اإلدارية والبنكية.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

ذات شريك) إلى ش.م.م.) من ش.م.م.)

وحيد.

تعيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

ألكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  يناير) 212) (28 بتاريخ)

.98  2

186 P

شركة بيما بيزنيس
ش.م.م.

نقل مقر الشركة
العام) الجمع  ملحضر  تبعا 

بتاريخ)   بأكادير  املؤرخ  االستثنائي 

يناير) 212)قررت شركة بيما بيزنيس)

ذات رأسمال يساوي)11.111 )درهم)

عمارة) رقم) 5) العربي  ابن  ومقرها 
الصناعي) الحي  رقم)  ) (7 مستقبل)

أكادير ما يلي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  نقل 

حدائق) ( 9 عمارة) متجر) 2) (: التالي)

سوس)3)مكرر الحي املحمدي أكادير.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) يناير) 212) (26 ألكادير بتاريخ)
رقم)98168.

187 P

STE PIATTO DI PALMONO
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

تأسيس
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  (: أوال)

تم) (2121 نوفمبر) (2 بتاريخ) بسال 

ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي):

 STE PIATTO DI (: التسمية)

.PALMONO

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

رميع) (: هي) الشركة  من  الغاية 
عمليات تقديم الطعام في املوقع أو)

النقل.
أرض رقم) (2 تجزئة عيدة) (: املقر)

  )مستودع رقم) )بوزنيقة.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

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

درهم املوزعة كما يلي):
الورديغي) سفيان  السيد 

11.111 )درهم)-)111 )حصة.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
غير) ملدة  الورديغي  سفيان  السيد 

محددة.
فاتح) بين  ما  (: الجماعية) السنة 

يناير إلى متم ديسمبر.
القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)
باملحكمة االبتدائية ببنسليمان تحت)

رقم)8 .
188 P

STE TRAVAMA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

تأسيس
على إثر العقد العرفي الذي وقعه)
تم) الشريك الوحيد للشركة أسفله،)
وضع القوانين األساسية لشركة ذات)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي من خصائصها):
 STE (: االرتماعية) التسمية 

.TRAVAMA SARL AU
األشغال) مقاول  (: املوضوع)
املختلفة أو البناء،)األشغال الفالحية،)
استغالل املقالع،)كراء)العربات لنقل)

األرراء)والسلع.
تجزئة) (3  (: االرتماعي) املقر 
رياض)2،)زنقة عمر الخيام)-)ميدلت.

املدة):)99)عاما.
درهم مكونة) ( 1.111 (: الرأسمال)
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( 11 من)

للحصة كلها بيد الشريك الوحيد.

أسند التسيير للشريك) (: التسيير)
الوحيد السيد أحميدي منير ملدة غير)

محددة.
السنة املحاسبية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
تحت) بميدلت  االبتدائية  باملحكمة 
يناير) 212،) (26 بتاريخ) (2 /26 رقم)

السجل التجاري رقم)2617.
189 P

STE POINT BUREAU
SARL

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 
 2121 سبتمبر) فاتح  بتاريخ  العادي 

قرر الشركاء)ما يلي):
رقم) من  االرتماعي  املقر  تحويل 
شقة) الشريف  علي  موالي  شارع  ( 
تمارة إلى رقم) )محل الطابق) رقم) )
الحسن) شارع  للعمارة،) السفلي 

الثاني،)ممر العبدري)-)الرباط.
تغيير البند) )للقانون األسا�سي.

أسئلة مختلفة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)2)فبراير) 212.
سجل تجاري رقم) 6 9  .

مقتطف قصد اإلشهار

190 P

STE MENARA POLYGRAF
تأسيس شركة

وضع) (21 2 يناير) ( 2 بتاريخ) تم 
باملميزات) لشركة  منظم  قانون 

التالية:)
 STE MENARA (: التسمية)

POLYGRAF)ش.ذ.م.م.
الهدف):

استيراد آالت الطباعة واملكات .
بيع وشراء)فنون الرسم.

بيع وشراء)مستلزمات املكات .
باستخدام) بالليزر  القطع 

الحاس  اآللي.
أعمال الطباعة واإلشارات.

أعمال اإلشهار.
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 3 ازيكي) تجزئة  (: املقر االرتماعي)
رقم)78)-)مراكش.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسما  درهم  ( 11.111 مبلغ)
درهم) ( 11 فئة) من  حصة  ( 111

موزعة كاآلتي):
 511 (: الرحيلي) يونس  السيد 

حصة.
السيد عبد الرزاق آيت باها):)511 

حصة.
غير) ملدة  اإلدارة  تسير  (: اإلدارة)
يونس) السيد  طرف  من  محدودة 
آيت) الرزاق  عبد  والسيد  الرحيلي 

باها.
من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى غاية) 3)ديسمبر من كل)

سنة.
99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
بمراكش) التجارية  املحكمة  لدى 
تحت رقم) بتاريخ فاتح فبراير) 212)

. 2118 
بالسجل) الشركة  وسجلت 
رقم) تحت  بمراكش  التجاري 

.  1827
191 P

STE MISSOU CAR
SARL

 STE A RESPONSABILITE
LIMITEE

CAPITAL(DE : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : BD(MLY

RACHID(N° 12 - TAROUDANT
 R.C(N°3961 TRIBUNAL(DE 1er

INSTANCE TAROUDANT
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
العام) الجمع  قرر  يناير) 212) (6
شركة) كار  ميسو  لشركة  االستثنائي 
رأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 
مقرها) الكائن  درهم  ( 11.111
موالي) شارع  ( 2 برقم) االرتماعي 
ميسو) السيد  وفاة  مالحظة  رشيد 
 2121 نوفمبر) (29 بتاريخ) محمد 

شريك بشركة ميسو كار.

قرر الشركاء)ما يلي):
للورثة) الهالك  حصص  تفويت 

الشرعيين على الشكل التالي):
السيد خالد ميسو):)35)حصة.

 35 (: ميسو) املجيد  عبد  السيد 
حصة.

السيد حمزة ميسو):)35)حصة.
السيدة ليلى ميسو):)8 )حصة.

السيدة نادية ميسو):)8 )حصة.
السيدة مليكة الشلح):) 3)حصة.
السيدة تيتكي فاطمة):)25)حصة.

تفويت الحصص لكل من):
السيد خالد ميسو):)511)حصة.
السيد حمزة ميسو):)511)حصة.

وسيتم بالتالي تسيير الشركة من)
طرف السيدة حفصة الحصيك ملدة)

غير محدودة.
منحت) التوقيع  رميع صالحيات 

للسيد حمزة ميسو.
القانون) تعديل  تم  وبذلك 

األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
يناير) 212  (21 بتاريخ) بتارودانت 

تحت رقم)37.
192 P

 STE GS TARGA JUNIOR
PRIVE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مال بقيمة 111.111.  درهم
املقر االرتماعي : الوردة 3 تاركة 

مراكش
R.C(N° 81191

العام االستثنائي) الجمع  بمور  
بتاريخ) بمراكش  املنعقد  للشركة 
الشركة) بمقر  (2121 ديسمبر) (2 
 2121 ديسمبر) بتاريخ) 3) واملسجل 

تقرر ما يلي):
زيادة رأس املال):)قرر الجمع العام)
االستثنائي للشركة أن رميع املبالغ)
الجاري) الحساب  إطار  في  املدفوعة 
 578.665 البالغ) الدائنين  للشركاء)
الشريكين) طرف  من  تمت  درهم 
السيد ابراهيم فصالي والسيدة سناء)

لحلو.

االستثنائي) العام  الجمع  صادق 

للشركة على زيادة رأس مال الشركة)

خمسمائة) درهم  (511.111 بمقدار)

رأسمالها) ليصبح  درهم  ألف 

111.111. )درهم مليون درهم وذلك)

من) درهم  (511.111 مبلغ) بإدماج 

الحساب الجاري للشركاء)الدائنين في)
رأس املال.

في) املذكورة  الزيادة  تنفيذ  تم 
درهم) (511.111 الشركة) مال  رأس 

من طرف الشريكين السيد ابراهيم)

فصالي والسيدة سناء)لحلو.

التوزيع الجديد لرأسمال الشركة)

كالتالي):

درهم) (511.111 (: ابراهيم فصالي)

خمسة مائة ألف درهم)-)5111)سهم.

درهم) (511.111 (: لحلو) سناء)

خمسة مائة ألف درهم)-)5111)سهم.

درهم) ( .111.111 (: (: املجموع)

  1.111 (- درهم) ألف  مائة  خمسة 

سهم.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)

رقم) تحت  (2121 يناير) (27 بتاريخ)

.  9986

193 P

STE NAYAS
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  يناير) 212) ( 3

تحمل) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

.STE NAYAS(:(التسمية

الهدف):)التجارية في اآلالت ولوازم)

اآلالت واملركبات.

محمد) شارع  (: االرتماعي) املقر 
  2 3)رقم) الخامس تجزئة الهاشمية)

الطابق األول شقة رقم)2)تمارة.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسمال 

  111 إلى) مقسمة  درهم  ( 11.111

قسمة ارتماعية من فئة)11 )درهم)

للواحدة.

السيد صالح الدين يوسف رزيق:))
511)حصة.

 511 (: النجدي) صالح  السيد 
حصة.

التسيير):)عين السيد صالح الدين)
يوسف رزيق والسيد صالح النجدي)

كمسرين للشركة ملدة غير محدودة.
مدة الشركة):)99)سنة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
  832 رقم) تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ)28)يناير) 212.
194 P

COLOMBOUR
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إحداث القانون) يناير) 212) ( 8
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد تتلخص فيما يلي):
 COLOMBOUR (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف االرتماعي):)التغذية العامة.

6 )شارع عقبة،) املقر االرتماعي):)
أكدال،) (،2 الطابق األول،)شقة رقم)

الرباط.
املدة):)99)سنة.

رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)
حصة ارتماعية) ( 111 مقسمة إلى)
من فئة)11 )درهم للحصة الواحدة.

:)محسن احمد ملدة غير) التسيير)
محدودة.

(: الفترة املعمول بها خالل السنة)
تبدئ من فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر.

لفائدة) (%5 بعد خصم) (: األرباح)
االحتياط القانوني الفائض يتصرف)

فيه حس  قرار الشركاء.
السجل التجاري):)73 9  )الرباط.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

بتاريخ)2)فبراير) 212.
من أرل االستخالص والبيان

195 P
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STE LARIKA-MARI-MARIN
SARL

رأسمالها : 1.111  درهم

مقرها االرتماعي :  2 شارع سمير، 

الرباط - املضيف

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

31)ديسمبر) االستثنائي املؤرخ بتاريخ)

2121)تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت رميع) (- ( 

اللطيف) عبد  باكر  السيد  أسهم 

لصالح السيد محمد أحمر الراس.

القانوني) الشكل  تحويل  (- (2

مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية) ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد.

باكر) السيد  استقالة  قبول  (- (3

السيد محمد) وتعيين  اللطيف  عبد 

للشركة) رديدا  مديرا  الراس  أحمر 

لفترة غير محددة.

على) الشركة  توقيع  تعديل  (- ( 

بشكل) الشركة  تلتزم  (: التالي) النحو 

صحيح في رميع األعمال املتعلقة بها)

بتوقيع السيد محمد أحمر الراس.

األسا�سي) القانون  تعديل  (- (5

للشركة.

مكت ) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتطوان)

بتاريخ)8 )يناير) 212)تحت رقم)15 .
مقتطف للنشر واإلشهار

196 P

مكت  محمد بوزبع

تمارة

MED-RAYS
س.ت الرباط : 7  51

تعديل الهدف االرتماعي للشركة
تحيين القوانين األساسية للشركة

بتمارة) بمقت�سى عقد عرفي حرر 

الجمع) قرر  (،2121 نوفمبر) (31 في)

 MED-RAYS(العام االستثنائي لشركة

درهم،) (311.111 رأسمالها) ش.ذ.م.م 

رقم) 335،) الوفاق،) بتمارة،)  مقرها 

ما يلي):

تعديل الهدف االرتماعي للشركة)

ليصبح):

وصيانة) بيع  وتصدير،) استيراد 

األرهزة الطبية)؛

االستشارية) والهندسة  التكوين 

واألشعة) الطبية  الفيزياء) مجال  في 

الوقائية.

تحيين القوانين األسا�سي للشركة.

من) (2 املادة) تعديل  تم  وبذلك 

القوانين األساسية للشركة.

2)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  يناير) 212) (26 بتاريخ)

.  1555
من أرل االستخالص والبيان

197 P

PETIT BELDI

SARL

67، حي العيون، الطابق الثالث، 

عمارة رقم 5، املحمدية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي حرر باملحمدية)

تم إنشاء) (2121 ديسمبر) ( 1 في تاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية خصائصها كالتالي):

التسمية):)»بوتي بلدي».

املوضوع):

وتنشيط) وتنظيم  الطعام  تقديم 

الخاصة) والحفالت  الحفالت 

والندوات حس  الطل  وغيرها)؛

تموين،)مخبز،)معجنات)؛

تجارة الجملة والتجزئة)؛

تسويق واستيراد واستغالل رميع)

أنواع املنتجات وأصناف املواد الخام)

الالزمة) واألدوات  واآلالت  واملواد 

ألغراض الشركة)؛

التجارة)؛

الغذائية) املنتجات  توزيع 

والزراعية)؛

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

للشركة في رميع املعامالت التجارية)

التي قد تتعلق بأحد األشياء)املذكورة)

شركة) إنشاء) طريق  عن  أو  أعاله 

طريق) عن  أو  هيئة  أي  أو  رديدة 

املساهمة أو االكتتاب أو شراء)األسهم)

عمليات) االرتماعية،) الحقوق  أو 

اندماج املشاريع املشتركة أو غيرها)؛

املعامالت) رميع  عامة،) وبصفة 

التجارية واملالية والصناعية واملنقولة)

والعقارية والزراعية املتعلقة بشكل)

كليا أو رزئيا،) مباشر أو غير مباشر،)

املذكورة أعاله أو بأي) بأحد األشياء)

�سيء)مرتبط أو مشابه من املحتمل أن)

للتنمية) االرتماعية  العمليات  يعزز 

لحساب) أو  لنفسها  سواء) الشركة 

اآلخرين.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

في) محدد  (: الشركة) رأسمال 

  111 إلى) مقسم  درهم  ( 11.111

حصة من فئة)11 )درهم للحصة.

للسيد رشيد هفتة)1 5)حصة)؛

وللسيد فريد شيه )91 )حصة.

السيد) تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

رشيد هفتة كمسير للشركة والسيد)

فريد شيه  مساعد املسير للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

باملحمدية) االبتدائية  املحكمة  لدى 

يوم)21)يناير) 212)تحت رقم)1  .

198 P

 NEW GENAGEXPERTS

MAROC

SARL AU

67 حي العيون، الطابق الثالث، 

عمارة رقم 5، املحمدية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

لشريك الوحيد

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير) 212  تاريخ) ) في  باملحمدية 

لشركة) األسا�سي  القانون  إنشاء) تم 

الوحيد) لشريك  املسؤولية  محدودة 

خصائصها كالتالي):

»نيو رين أج ايكسبير) (: التسمية)

ماروك».

املوضوع):

في) والتدري   والبحث  التجري  

الهندسة الزراعية)؛

استيراد وتصدير)؛

تداول أي نوع من املنتجات)؛

الخدمات اللورستية)؛

دراسة املشروع والخبرة)؛

االستغالل الزراعي)؛

تصنيع وتخزين وتوزيع املنتجات)

الغذائية والزراعية)؛

تنظيم وتسهيل الندوات التدريبية)

والتوعية والترويج وغيرها من الندوات)

في مقر الشركة أو في الشركات أو في أي)

مكان آخر)؛

التجارة اإللكترونية)؛

تقنيات وابتكارات رديدة)؛

رميع) وصيانة  وتوزيع  تصنيع 

اختالف) على  واملنتجات  األصناف 

أنواعها)؛

إنجاز األعمال بكافة أنواعها)؛

تمثيل رميع الشركات في املغرب)

أو في الخارج)؛
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واملواد) البضائع  رميع  تسويق 

واملنتجات بجميع أنواعها)؛

براءات) واستغالل رميع  تسويق 

االختراع وعالمات الترخيص املتعلقة)

باألشياء)املذكورة أعاله)؛

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

للشركة في رميع املعامالت التجارية)

التي قد تتعلق بأحد األشياء)املذكورة)

شركة) إنشاء) طريق  عن  أو  أعاله 

طريق) عن  أو  هيئة  أي  أو  رديدة 

املساهمة أو االكتتاب أو شراء)األسهم)

اندماج) االرتماعية،) الحقوق  أو 

الجمعيات في املشاركة أو غيرها.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

في) محدد  (: الشركة) رأسمال 

1.111 )درهم مقسم إلى)11 )حصة)

من فئة)11 )درهم للحصة.

للسيدة لطيفة رماح)11 )حصة.

السيدة) تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

لطيفة رماح كمسيرة وحيدة للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

باملحمدية) االبتدائية  املحكمة  لدى 

يوم)21)يناير) 212)تحت رقم)2  .

199 P

DOMICITA
تأسيس ش.ذ.م.م

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

في)2 )يناير) 212،)تم تحرير القوانين)

األساسية لش.ذ.م.م مميزاتها كالتالي):

التسمية):)DOMICITA)ش.ذ.م.م.

الهدف):)للشركة األهداف التالية):

األشغال املختلفة والبناء)؛

اإلنعاش العقاري)؛

التصدير واالسيتراد)؛

أشغال الصرف الصحي والكهرباء)

والعزل املائي وتكييف الهواء)والسباكة)

والنجارة والحدادة والصباغى وأعمال)
الديكور) أعمال  ورميع  التجصيص 

والتأثيت)؛

وعموما رميع العمليات التجارية،)
الصناعية،)املالية،)املنقولة والثابتة،)
املتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)
بأحد األهداف املذكورة أعاله والتي)

من شأنها تسهيل تنمية الشركة.
الركراكي،) زنقة  الرباط،) (: املقر)

عمارة ب،)رقم) 2،)العكاري.
رأس املال):)11.111 )درهم مقسمة)
على)111 )حصة من فئة)11 )درهم)

للواحدة موزعة بين الشركاء)كالتالي):
السيد محمد مبطول)511)حصة)؛
السيد منير مبطول)511)حصة.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
محمد) السيد  طرف  من  محدودة 

مبطول.
السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في) 3)ديسمبر.
يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل التجاري.
الذخيرة) خصم  بعد  (: األرباح)
لقرار) تبعا  الباقي  يوزع  القانونية 
أنصافا حس  حصص كل) الشركاء)

واحد منهم.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية بالرباط تحت رقم)1679   

بتاريخ)2)فبراير) 212.
تقييد) تم  (: التجاري) السجل 
الشركة لدى مصلحة السجل التجاري)
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

57 9  )بتاريخ)2)فبراير) 212.
من أرل االستخالص والبيان

200 P

صيدلية إليت

Pharmacie(Elite(SARL(AU

السجل التجاري رقم : 29953 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم) قد  بالرباط  (2121 مارس) (2

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية):

 Pharmacie( Elite (: التسمية)

SARL AU)صيدلية إليت.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

األدوية) بيع  (: االرتماعي) الهدف 

بالتقسيط واألدوية البيطرية.

رأس املال):)1.111 )درهم مقسم)

درهم) ( 11 حصة من فئة) ( 11 إلى)

للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

(،2 رقم) املتجر  (: االرتماعي) املقر 

العمارة) )تجزئة حسن الجوار،)شارع)

محمد الخامس،)تامسنا.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد اليغموري هشام.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية تمارة.

201 P

MONDIAL OEUFS

SARL AU

السجل التجاري : 37 28  تمارة

حل مسبق للرشكة

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

MONDIAL OEUFS SARL AU)شركة)

رأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

االرتماعي) مقرها  درهما،) ( 11.111

G)إقامة نسيم) 21)عمارة) :)محل رقم)

خالل) تمارة،) (، 9 تجزئة) (،2 البحر)

الجمع العام الغير العادي الذي انعقد)

بمقر الشركة بتاريخ)2121.

 )-)الحل املسبق للشركة.

ملغاري،) لعربي  السيد  تعيين  (- (2

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

AD35653)مصفي للشركة.

3)-)تعيين مقر التصفية االرتماعي)

ب محل رقم)21)عمارة)G)إقامة نسيم)

البحر)2)تجزئة)9 ،)تمارة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ( 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)2)فبراير) 212)تحت رقم)8 8 .

202 P

 GESTION IMMOBILIER

 PROFESSIONNELLE

JELLOULI

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال في)

9 21،)تم تحديد القانون) 28)يونيو)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد،)ذات)

املميزات التالية):

»التسيير) (: االرتماعية) التسمية 

 GESTION رلولي») املنهي  العقاري 

 IMMOBILIER PROFESSIONNELLE

.JELLOULI

منعش عقاري،) (: الشركة) غرض 

وبصفة) املختلفة،) البناء) أشغال 

التجارية،) العمليات  كل  شمولية 

وغير) العقارية  املالية،) الصناعية،)

العقارية التي يكون لها ارتباط مباشر)

أو غير مباشر بالهدف األسا�سي املشار)

الثانوية) األهداف  وبكل  أعاله،) إليه 

التي من شأنها أن تساعد على تنمية)

أنشطة الشركة.

محل رقم)  ،) (: املقر االرتماعي)

عمارة)93،)الخبيزات،)العيايدة،)سال.

من) سنة  (99 (: االرتماعية) املدة 

تاريخ تأسيسها النهائي.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

  111 إلى) مقسم  درهم  ( 11.111

11 )درهم) حصة ارتماعية من فئة)

لفائدة السيد رلولي أحمد.
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تم تعيين السيد رلولي) (: التسيير)
أحمد مسير للشركة ملدة غير محددة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة)
االبتدائية بسال بتاريخ) 2)يناير) 212 
وتم تسجيل شركة التسيير العقاري)
بسال) التجاري  بالسجل  رلولي  املنهي 

تحت رقم) 3273.
203 P

STE JARDINS FATHOUM
SARL AU

RC : 35025
تأسيس شركة

2)فبراير) 212  تم بالعيون بتاريخ)
إنشاء)شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد بالخصائص التالية):
 JARDINS FATHOUM(:(التسمية

ش.م.م بشريك وحيد.
إنتاج وتوزيع منتجات) (: النشاط)
واملكمالت) الطبيعية  التجميل 

الغذائية الطبيعية وشبه الطبية.
حبوها) شارع  ( (: االرتماعي) املقر 
عمارة صبيو،)شقة رقم)5)و6)الطابق)

الثالث،)العيون.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأس املال):)11.111 )درهم مقسمة)

على)111 )حصة موزعة كالتالي):
ابوالفدا) الزهراء) فاطمة  السيدة 

111 )حصة.
التسيير):)تم تعيين السيدة فاطمة)
وحيدة) كمسيرة  ابوالفدا  الزهراء)

للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
2)فبراير) 212)تحت رقم) 32/ 212.
204 P

ATLANTIC FISH NORD
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)22)يناير)
تم وضع قوانين الشركة ذات) (212 

املميزات التالية):

 ATLANTIC FISH (: التسمية)

.NORD

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارره):

رميع األنشطة املتعلقة بالبحر،)

بيع وشراء)السمك.

السمارة،) شارع  (: الرئي�سي) املقر 

عمارة)2)الطابق)2،)الشقة) ،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111  

حصة من) ( 111 إلى) درهم مقسمة 

موزعة) للواحدة  درهم  ( 11 فئة)

كالتالي):

السيد فريد بنهدي)911)حصة)؛

 51 عمروني) الصافية  السيدة 

حصة)؛

السيد محمد بنهدي)51)حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

فريد بنهدي.

اإليداع القانوني):)تم بكتابة الضبط)

بتاريخ) بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 

29)يناير) 212)تحت رقم)313/ 212 

سجل تجاري رقم)977 3.

205 P

KB AUTO
SARL

رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)

فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) ( 11

على الشكل التالي):

 Mr(AKHERRAZ(KHALIL(السيد

511)حصة)؛

 Mr( AKHERRAZ( BADR السيد)

EDDINE 511 حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ السجيل.

الصناعي) الحي  (: االرتماعي) املقر 
رقم)9،)املر�سى،)العيون.

املسير):)السيد اخراز خيليل مسير)
وحيد للشركة.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.3 855

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
22)يناير) 212)تحت رقم) 8/212 21.
206 P

STE WALD KHLIFA
SARL

رأسمالها : 11.111  درهم
مقرها : زنقة الشهداء، رقم 7، حي 

الفداء، العيون
تعديالت قانونية

بمقت�سى قرار الجمع العام املنعقد)
بتاريخ فاتح فبراير) 212)تمت املصادقة)

من طرف الشركاء)على ما يلي):
التجاري بإضافة) توسيع الغرض 

النشاط التالي):
نقل السلع للحساب الغير الوطني)

والدولي)؛
الخاص) للحساب  السلع  نقل 

الوطني والدولي)؛
نقل األشخاص.

تفويت حصص ارتماعية):
السيدة) من  حصة  (511 تفويت)
بن) السيد  لصالح  اسيداه  سعاد 

البكرية بنعي�سى.
(: للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.
من) (: الشركة) رأسمال  في  زيادة 
درهم) ( 61.111 درهم إلى) ( 11.111
  11 611)حصة بقيمة) وذلك بخلق)

درهم للواحدة مساهمات نقدية.
 نقل مقر الشركة إلى العنوان اآلتي):)
حي) (، 3 شارع شكي  الرسالن رقم)

الفتح،)العيون.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
2)فبراير) 212)تحت رقم)325/ 212.
207 P

DIRECT SEAFOOD
تفويت حصص

.DIRECT SEAFOOD(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
املقر الرئي�سي):)شارع ابنيبا محمد)
سالم،)عمارة) 2)رقم)2،)حي القسم،)

العيون.
الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)
يناير) 212  (28 بتاريخ) عادي  الغير 

قرر املشاركون ما يلي):
طرف) من  حصة  ( 111 تفويت)
السيدة صوفيا اسمر إلى السيد عبد)

املجيد لعشير)؛
استقالة السيدة صوفيا اسمر من)

منصبها كمسيرة)؛
تعيين السيد عبد املجيد لعشير)
ملدة) للشركة  وحيد  وشريك  كمسير 

غير محددة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  فبراير) 212) (2 بتاريخ)

.212 /33 
208 P

AGADNAD ARMEMENT
تفويت حصص

 AGADNAD (: التسمية)
.ARMEMENT

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الشاطئ) زنقة  (: الرئي�سي) املقر 
األبيض،)رقم)31)عمارة ماء)العينين،)

املكت  رقم)6،)العيون.
الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)
يناير) 212  (22 بتاريخ) عادي  الغير 

قرر املشاركون ما يلي):
طرف) من  حصة  (511 تفويت)
السيد محند كروم إلى السيد فريد)

بنهدي)؛
طرف) من  حصة  (511 تفويت)
السيد محند كروم إلى السيد محمد)

بنهدي)؛
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استقالة السيد محند كروم من)
منصبه كمسير)؛

بنهدي) فريد  السيدان  تعيين 
للشركة) كمسيرين  بنعدي  ومحمد 

ملدة غير محددة)؛
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية) ذات  شركة  ليصبح 

املحدودة.
اإليداع القانوني):)تم بكتابة الضبط)
بتاريخ) بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
29)يناير) 212)تحت رقم)  3/ 212.
209 P

STE CASA MAR FISH
SARL

رأسمالها : 3.111.111 درهم
مقرها : الحي الصناعي، ص.ب 266  

بوردور
تعديالت قانونية

بمقت�سى قرار الجمع العام املنعقد)
بتاريخ)2)ديسمبر)2121)تمت املصادقة)

من طرف الشركاء)على ما يلي):
تفويت حصص ارتماعية):

تم تفويت)3111)حصة من السيد)
كمال يحيوي لصالح السيد سيدي)

احمد محمود هدي.
استقالة) قبول  تم  (: التسيير)
السيد كمال يحيوي من التسيير وتم)
محمود) احمد  السيد سيدي  تعيين 
هدي كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
2)فبراير) 212)تحت رقم)  3/ 212.
210 P

STE SUD PARTENARIAT
SARL AU

السجل التجاري رقم : 5729 
تغيير شركة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
فبراير) 212)تمت التغييرات التالي):

 )-)بيع حصص):
 511 االدري�سي) لسياد  السيد 
إلى) للحصة  درهم  ( 11 ب) حصة 

السيد املهدي االدري�سي.

ب.ت.و) السيد املهدي االدري�سي،)

 SH 5125 111 حصة.

أعمال) (: أنشطة) إضافة  (- (2

بالجملة،) أسماك  بيع  متنوعة،)

بالجملة،) التجارة  السمك،) بيع 

أعمال) رميع  العامة،) اإلنشاءات 

والصيانة) والديكور  والتطوير  البناء)

النجارة) أعمال  رميع  العامة،)

والبالستيكية) واأللومنيوم  الخشبية 

واملعدنية،)أنشطة التنظيف،)العمل)

الخضراء،) واملساحات  الحدائق  في 

نقل البضائع ونقل املوظفين املحليين)

والدوليين،)لوازم املكت  وتكنولوريا)

وتصدير،) استيراد  املعلومات،)

التجارة العامة.

3)-)تغيير املسير والتوقيع):)التسيير)

مامين) السيد  إلى  يعهد  والتوقيع 

مرزوك ملدة غير محدودة.

 )-)التعديالت املتالزمة مع النظام)

األسا�سي.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

فبراير) (2 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

 212)تحت رقم) 333/212.

211 P

SOUTH ATLANTIC FISHING
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

RC : 30129

تم بالعيون بتاريخ)  )ديسمبر)9 21 

إنشاء)شركة بالخصائص التالية):

 SOUTH ATLANTIC (: التسمية)

.FISHING

بالتجارة) كل ما يتعلق  (: النشاط)

البحرية.
بوذني ،) زنقة  (: االرتماعي) املقر 
رقم)9 2،)حي خط الرملة) ،)العيون.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) ( 11.111 (: املال) رأس 

111 )حصة كل واحد) مقسمة على)

11 )درهم رميعها في ملك):

السيد مالك بشري)111 )حصة.

بشري) مالك  السيد  (: التسيير)
عين كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
7 )ديسمبر)2121)تحت رقم)9 /2995.
212 P

 TECHNO EXPERT
ENGINEERING

SARL
إعالن متعلق بتفويت حصص 

ارتماعية وتعيين مسير ثان
الغير) القرارات  محضر  بمقت�سى 
 TECHNO شركة) لشركاء) عاية 
ذات) (EXPERT ENGINEERING
بتاريخ) املنعقد  املحدودة  املسؤولية 

5 )ديسمبر)2121،)تقرر ما يلي):
تفويت الحصص االرتماعية):

طرف) من  حصة  ( 2 1 تفويت)
السيد فاسكو ميلويكوف لفائدة):

السيدة ماريا عاشور)3231)حصة)؛
السيد مراد خرماز)1 1 )حصة.

طرف) من  حصة  ( 31 تفويت)
السيدة سميرة حدود لفائدة):

السيد مراد خرماز)31 )حصة.
توزيع) أصبح  لذلك  ونتيجة 
الرأسمال االرتماعي على النحو التالي):
  751 ميلويكوف) فاسكو  السيد 

حصة)؛
السيدة ماريا عاشور)3231)حصة)؛
السيد مراد خرماز)1   )حصة)؛
السيدة سميرة حدود)381)حصة)؛
مجموع الحصص)9511)حصة.

تعيين مسير ثان):
خرماز) مراد  السيد  تعيين  تم 
الجنسية) ذو  للشركة،) ثان  كمسير 
ماي) (28 بتاريخ) واملزداد  املغربية 
الوطنية) البطاقة  صاح   (، 967
 3 ب) القاطن  (،AB628 9 رقم)
عمارة ملك أ،) شارع مصر،)شقة) ،)

القنيطرة.
التصريح) القانوني/) اإليداع 

التعديلي):

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
رقم) تحت  يناير) 212) ( 9 يوم)

.  962 
تم إيداع التصريح التعديلي لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) يناير) 212) ( 9 بمراكش يوم)

رقم)615)من السجل الترتيبي.
للتلخيص والنشر

التسيير

213 P

يوسبرو
ش.ذ.م.م لشريك واحد

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
لشريك واحد

الرأسمال : 11.111  درهم
املقر االرتماعي : شارع بوركون، زنقة 
رعفر ابن حبي ، إقامة مشاريق 2 

الطابق   رقم 3، الدار البيضاء
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تاريخ)5 )يناير) 212)بالدار البيضاء،)
ذات) األسا�سي لشركة  القانون  حرر 
واحد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك واحد.
 YOSPRO (: االرتماعي) االسم 
SARL AU)يوسبرو ش.ذ.م.م لشريك)

واحد.
اإلنعاش) (: االرتماعي) املوضوع 

العقاري.
)شارع بوركون،) (: املقر االرتماعي)
 زنقة رعفر ابن حبي ،)إقامة مشاريق)2 

الطابق) )رقم)3،)الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة.

  11.111 (: االرتماعي) الرأسمال 
حصة) ( 111 على) مقسمة  درهم 
ارتماعية من فئة)11 )درهم للواحدة)

مكتتبة في املجموع كلها كما يلي):
  111 يوسف) الصنوبر  السيد 

حصة.
التسيير):)عهد به للشريك الواحد)
غير) ملدة  يوسف  الصنوبر  السيد 

محدودة.
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تسجيل) تم  (: التجاري) السجل 
الشركة لدى املحكمة التجارية بالدار)
فبراير) 212  فاتح  بتاريخ  البيضاء)

تحت رقم)87535 .
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
بتاريخ فاتح) التجارية بالدار البيضاء)

فبراير) 212)تحت رقم)763393.
214 P

STE ESPACE 2H AIMA
SARL AU

املنعقد) العام  الجمع  إثر  على 
 STE لشركة) (21 9 نوفمبر) (27 يوم)
ذات) شركة  (ESPACE 2H AIMA
وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
رأسمالها)11.111 )درهم،)تقرر ما يلي):

 نقل املقر االرتماعي للشركة من):)
حي) شارع سيدي محمد،) مكرر،) (23
  5 قطاع) إلى  سال  القرية،) الرشاد،)

الشقة)5،)حي السالم،)سال.
بائع) (: النشاط األول ب) تعويض 

الغاز بجميع أنواعه بالجملة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
رقم السجل التجاري):)15 25.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (21 9 نوفمبر) ( 9 بتاريخ)

.338 7
215 P

امليد ترانس
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 11.111  درهم

مقرها االرتماعي : اللة ميمونة، 
مركز سوق الثالثاء الغرب

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  يناير) 212) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):
امليد ترانس ش.ذ.م.م) (: التسمية)

ذ.و.
الهدف):)نقل األشخاص.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تاريخ التأسيس.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للواحدة مجزأة كما يلي):
الغروبي محمد)111 )حصة.

التسيير):)السيد الغروبي محمد.
السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق األربعاء)الغرب.
رقم) 2696  التجاري  السجل 

بتاريخ فاتح فبراير) 212.
216 P

دينيز ترافل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
بتاريخ)29)ديسمبر)2121)تقرر ما يلي):
تغيير املقر االرتماعي لشركة دينيز)
مطاع،) أوالد  (3 سكتور) من  ترافل 
تجزئة)6  )زنقة أرفود،)شقة)3)تمارة)
عمارة) الخامس،) محمد  شارع   إلى 

رقم) 2)مكت  رقم)3،)تمارة.
القانون) من  البند) ) تغيير  تم 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 التجارية بالرباط بتاريخ)6)يناير) 212 

تحت رقم)29187 .
217 P

STE PARANOUCHA
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 11.111  درهم
سجل تجاري : 5 8 3  تمارة

تأسيس
تمت) يناير) 212) ( 8 بتاريخ)
لشركة) األسا�سي  النظام  صياغة 
محدودة) شركة  (PARANOUCHA
الوحيد،) الشريك  ذات  املسؤولية 
مقرها) درهما،) ( 11.111 رأسمالها)
االرتماعي رقم)387)سكتور)2)تجزئة)

رياض أوالد مطاع،)تمارة.

املنتجات) تسويق  (: املوضوع)

وامللحقات الصيدالنية ومستحضرات)

التجميل.

الشريك الوحيد):

مغربية) األبر�سي،) حنان  السيدة 

الحاملة للبطاقة الوطنية) الجنسية،)

رقم) A6  87)ب)111 )حصة.

غير) ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

محددة للسيدة):

مغربية) األبر�سي،) حنان  السيدة 

الحاملة للبطاقة الوطنية) الجنسية،)

.A6  87 (رقم

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة االبتدائية بتمارة)

في)28)يناير) 212)تحت رقم)837 .

218 P

NEW GERAME
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 611.111 درهم

مقرها االرتماعي : شارع الحسن 

الثاني، تقسيم رقم 37، قطاع  2، 

تمارة

الزيادة في رأسمال الشركة من 
611.111 درهم إلى 511.111.  درهم

بمور  القرار الجماعي بتاريخ فاتح)

والذي وضعت نسخة) (2121 ديسمبر)

منه بكتابة الضبط باملحكمة التجارية)

تحت) يناير) 212) (25 بالرباط بتاريخ)

الشركة) شركاء) قرر  (  1 88 رقم)

املذكورة أعاله والتي رأسمالها)611.111 

درهم ومقرها االرتماعي):)شارع الحسن)

قطاع) 2،) (،37 رقم) تقسيم  الثاني،)

تمارة ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

611.111)درهم إلى)511.111. )درهم)

5111)حصة رديدة) وذلك بإحداث)

من فئة)11 )درهم للحصة عن طريق)

التضمين في رأس املال بنفس املبلغ)

املأخوذ من األرباح املحتجزة لفائدة)

كل من):

 2711 ايت سعيد) السيدة صفاء)

حصة)؛

السيد محمد امداح)6311)حصة.

ومن أرله عدل الفصل)6)و7)من)

القانون األسا�سي.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

219 P

JRH CONSULTING

SERWORK
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تم تأسيس شركة بالرباط تحمل)

نوفمبر) ( 1 بتاريخ) التالية  الصفات 

.2121

 SERWORK (: االرتماعي) اللق  

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

لها) الشركة  (: االرتماعي) الهدف 

هدف أيضا في املغرب كما في الخارج):

املباني أو الكتل)؛

األشغال املتعددة في البناء)؛

املعامالت) رميع  عام،) وبشكل 

أو) الصناعية  أو  التجارية  املالية،)

بشكل) املتعلقة  العقارية  أو  املالية 

مباشر أو غير مباشر بموضوع الشركة)

ذلك) في  بما  مصالحها،) لصالح  أو 

رميع) مع  أشكاله  بجميع  التعاون 

الشركات) أو  الشركات  أو  العمليات 

التي لديها كائن مماثل أو ملحق.
درهم) ( 11.111 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة.

امبارك الكري)611)حصة)؛

محمد الرزك)251)حصة)؛

صوفية الرزك)51 )حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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املقر االرتماعي):)إقامة فل فلوري،)

عمارة)8،)شقة)5،)سعيد حجي،)سال.

التسيير):)امبارك الكري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التسجيل) رقم  سال  االبتدائية 

بالسجل التجاري)3 328.

220 P

كابيطاليا

25،)شارع شجرة القدس،)قطاع)9 ،)بلوك س،)

حي الرياض،)الرباط

NHNS INTERNATIONAL
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تحرير) تم  عرفي،) عقد  بمقت�سى 

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

الخاصيات) لها  محدودة،) مسؤولية 

التالية):

 NHNS (: التسمية)

.INTERNATIONAL SARL

املوضوع):

نقل البضائع.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

الشقة) 5 )شارع األبطال،) (: املقر)

رقم) ،)أكدال الرباط.

يملك) بلحسن  وديع  (: الشركاء)

129 )حصة.

ياسين بيي يملك) 17 )حصة.

في) محدود  (: املال) رأس 

1.111.11 2)درهم.

التسيير).

الحامل) بلحسن  وديع  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A6199 8

السيد ياسين بيي الحامل لبطاقة)

.PU8 5872(التعريف الوطنية رقم

باملحكمة) ( القانوني) اإليداع  تم 

ديسمبر) (28 يوم) بالرباط  التجارية 

2121)تحت رقم)8575  .

221 P

شركة اليميرا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

يقدر رأسمالها : 511.111.11  درهم

العنوان :    زنقة موالي اسماعيل 

الرباط

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط) (2121 ديسمبر) بتاريخ) 2)

اليميرا) لشركة  العام  الجمع  اتفق 

شركة ذات مسؤولية محدودة يقدر)

درهم) ( 511.111.11 ب) رأسمالها 

بالعنوان) اإلرتماعي  مقرها  ويورد 

اسماعيل  موالي  زنقة  التالي)   

الرباط.

الجمع  قبل   : الحصص  تفويت 

العام اليميرا ما يلي :

تفويت 21  حصة من فئة 11  

إلى  السيدة اكرام فاطمة  درهم من 

السيد املعتصم سعد.

فئة  من  حصة      11 تفويت 

املعتصم  السيد  من  درهم    11

الطاهر إلى :

 6731 سعد  املعتصم  السيد   

حصة.

 29 1 اسماء  املعتصم  السيدة 

حصة.

   1 مريم  املعتصم  السيدة 

حصة.

   1 هند  املعتصم  السيدة 

حصة.

 351 زين   املعتصم  السيدة 

حصة.

 251 اميمة  املعتصم  السيدة 

حصة.

 251 اروى  املعتصم  السيدة 

حصة.

استقالة املسير : قبل الجمع العام 

لشركة اليميرا استقالة املسير السيد)

املعتصم الطاهر).

:)قرر الجمع) التعيين مسير رديد)

السيد) تعيين  اليميرا  لشركة  العام 

املعتصم سعد كمسير رديد للشركة.

النظام األسا�سي للشركة:) تحيين 

القانوني بكتابة الضبط) تم اإليداع 

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)26 

يناير) 212)تحت رقم)1522  .

222 P

TAZARINE LILISKAN
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 11.111.11  درهم

مقرها اإلرتماعي : سكتور 6 رقم 

31  حي السالم سال

تـأسيس شركة
بمور  عقد عرفي محرر في سال)

تم تأسيس) (2121 ديسمبر) (2 بتاريخ)

املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات املميزات التالية:

 TAZRINE شركة) ( (: التسمية)

LILSKAN)ش.م.م.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف):

الترويج العقاري.

أشغال البناء.
رقم) (6 سكتور) (: اإلرتماعي) املقر 

31 )حي السالم سال.
(: اإلرتماعي) املال  رأس 

  111 درهم مجزأ إلى) ( 11.111.11

للحصة) درهم  ( 11 فئة) من  حصة 

الواحدة مدفوعة كالتالي):

السيد ورار عمر)511)حصة.

 511 حبي ) املزواري  السيد 

حصة.

التسيير):)تم تعيين كل من السيد)

حبي ) املزواري  والسيد  عمر  ورار 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

السنة) تبدأ  (: اإلرتماعية) السنة 

اإلرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر)

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

يناير) (25 بتاريخ) بسال  اإلبتدائية 

 212)تحت رقم)  358.

223 P

LES ATELIERS OPTIMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنون مقرها اإلرتماعي : عمارة 

سرايان طابق  ، زاوية شارع الرياض 
وشارع االرز، حي الرياض الرباط

املقيدة في السجل التجاري ملدينة 
الرباط، تحت الرقم 9299  

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (،2121 ديسمبر) ( 6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت الشريك السيد أمين مجيد)
 SARAYA شركة) الشريك  لفائدة 

HOLDING SA،)511)حصة.
حصة إرتماعية التي كان يمتلكها)
 LES ATELIERS شركة) رأسمال  في 

.OPTIMA
للشركة) األسا�سي  النظام  تعديل 

رراء)ذلك التغيير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 212)تحت الرقم)1672  .
224 P

NEODIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنون مقرها اإلرتماعي : عمارة 

سرايان طابق  ، زاوية شارع الرياض 
وشارع االرز، حي الرياض الرباط

املقيدة في السجل التجاري ملدينة 
الرباط، تحت الرقم 837 8

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (،2121 ديسمبر) ( 7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت الشريك السيد أمين مجيد)
 SARAYA شركة) الشريك  لفائدة 

HOLDING SA،)511حصة.
حصة إرتماعية التي كان يمتلكها)

.NEODIS(في رأسمال شركة
للشركة) األسا�سي  النظام  تعديل 

رراء)ذلك التغيير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 212)تحت الرقم) 167  .
225 P
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STE S.D.S.I
SARL

السجل التجاري رقم :  2377

تصفية النهائية للشركة
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

بمكناس قرر الجمع العام االستثنائي)

املسؤولية) ذات  (، (S.D.S.I لشركة)

املحدودة ما يلي):

املوافقة على تقرير تصفية شركة)

والذي يتضمن رصيد سلبي) (.S.D.S.I

قيمته) 9.757,5  )درهما.

 S.D.S.I للشركة) النهائية  تصفية 

وبذلك تم ابرام ذمة مصفي الشركة)

السيد محسن نبيل.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

رقم) تحت  (،21 5 يونيو) (25 بتاريخ)

. 163
لالستخالص والبيان

226 P

STE FRATTINA
SARL

زيادة راسمال
بتاريخ) العام  الجمع   قرر 
راسمال) زيادة  (2121 ديسمبر) (3 

الى) درهم  ( .111.111 من) الشركة 

انشاء) من خالل  درهم  ( .111.111

درهم) ( 11 بقيمة) سهم  (31.111

من) التعويض  خالل  من  للسهم 

في) للمساهمين  الجاري  الحساب 

الشركة)3.111.111)درهم.

زيادة) يكتشف  العام  الجمع 
  .111.111 من) الشركة  رأسمال 

اذن تم) درهم.) ( .111.111 درهم الى)

الشركة القانون  من  (7 البند)  تغيير 

)كما يالي):

الراسمال الجديد):

(.... حليمة) علوي  السيدة حسني 

38.111)سهم.

(..... زهرة) علوي  كناني  السيدة 

2111)سهم.

(... مجموع أسهم رأسمال الشركة)

1.111 )سهم.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
فبراير)) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 212،)تحت رقم)1698  .
227 P

 STE GH ELECTRIQUE
SARL AU

السجل التجاري رقم : 983 5
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع) يناير) 212،) ( 2 بمكناس)
محدودة) لشركة  االسا�سي  القانون 
ذات) وحيد  بشريك  املسؤولية 

الخصائص التالية):
 STE GH ELECTRIQUE(:(التسمية

.SARL AU
وأعمال) الكهرباء) أعمال  (: الغاية)

مختلفة او البناء.
مقر الشركة):)املحل رقم) )عمارة)

A)حي رياض الزيتون بمكناس.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تاسيسها النهائي.
الراسمال):)حدد راسمال الشركة)
في)11.111 )درهم،)يتكون من)111  
للحصة) درهم  ( 11 بقيمة) حصة 

موزعة كاالتي):
(.... حمادي) الفتاح  عبد  السيد 

111 )حصة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد عبد الفتاح حمادي وملدة غير)

محددة.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
في)9 )يناير) 212،)تحت رقم)281.

لالستخالص والبيان
عبد الفتاح حمادي

228 P

STE BADR ETUDES
SARL AU

راسمالها : 11.111  درهم
مقرها االرتماعي : شارع فاس اقامة 

السالم   عمارة B3 مكناس 
السجل التجاري رقم : 537 2

تغيير وتعديل لوفاة الشريك الوحيد
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
،2121 ديسمبر) ( 8 بمكناس بتاريخ)

بمكناس تم االعالم بوفاة الشريك) (
الكريم) عبد  نشيد  املرحوم  الوحيد 
حس  نسخة مورزة من رسم الوفاة)

بتاريخ)2 )نونبر)2121.
الورثة) على  حصصه  توزيع  وتم 
تبعا لرسم االراثة املؤرخ في)25)نونبر)

2121)على الشكل االتي):
 251 (... عثمان) نشيد  السيد 
درهم من راسمال) (25.111 (... حصة)

الشركة.
 251 (... محمد) نشيد  السيد 
درهم من راسمال) (25.111 (... حصة)

الشركة.
 251 (... زكرياء) نشيد  السيد 
درهم من راسمال) (25.111 (... حصة)

الشركة.
  25 (... عائشة) نشيد  السيدة 
درهم من راسمال) ( 2.511 (... حصة)

الشركة.
  25 (... السيدة يوصحابة لطيفة)
درهم من راسمال) ( 2.511 (... حصة)

الشركة.
نشيد) عثمان  السيد  تعيين  وتم 
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 
وتحويل الشركة من شركة) محددة،)
بشريك) محدودة  املسؤولية  ذات 
مسؤولية) ذات  شركة  الى  وحيد 

محدودة.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
تحت رقم) فبراير) 212،) بتاريخ) 1)

.525
لالستخالص والبيان
السيد عثمان نشيد

229 P

 STE AFRIQUE TECHNIQUE
GENERAL

 SARL
راسمالها : 61.111 درهم

السجل التجاري رقم : 277  
تعديل بتفويت االنصبة

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2121 نونبر) (27 بتاريخ) بمكناس 

ما يلي):

تفويت االنصبة):

دريكي) الحليم  عبد  السيد  فوت 
يحياوي) رواد  والسيد  حصة  (211
211)حصة والسيد مهدي االنصاري)

211)حصة التي يملكونها في الشركة)

عبد) للسيد  رهة،) من  كبائعون 

والسيد) حصة  (311 دريكي) الغفور 

بقيمة) حصة  (311 سيكاك) فؤاد 

11 )درهم للنصي  القيمة االصلية)

ليصبح) أخرى،) رهة  من  كمشتريين 

توزيع االنصبة كالتالي):

السيد عبد الغفور دريكي)...)311 

حصة أي)31.111)درهم.

 311 (... ( سيكاك) فؤاد  السيد 

حصة أي)31.111)درهم.

تسيير الشركة):)يتم تسيير الشركة)
من طرف السيد دريكي عبد الغفور)

عبد) دريكي  السيد  استقالة  بعد 

الحليم.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

رقم) تحت  يناير) 212،) بتاريخ)  )

.219
لالستخالص والبيان

السيد دريكي عبد الغفور

230 P

األستاذ محمد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء
67/69)شارع موالي ادريس األول

الطابق األول الشقة رقم)3

152282252588/152282 899

الفاكس):)2 5 152282

LARBIS BOIS
SARL AU

رأسمال ارتماعي : 21.111.111 

درهم

38 زنقة اميل بروني عين البررة 

الدار البيضاء

السجل التجاري : 5 353

التعريف الضريبي 19  62 

اإلدارية) الشهادة  على  بناءا 
املسلمة من رئيس رماعة الصخور)

 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  السوداء)

ديسمبر)2121)تحت عدد)8/2121 .
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العام) الجمع  محضر  وبمقت�سى 
بتاريخ) العرفي املؤرخ بالدار البيضاء)

22)ديسمبر)2121.
تحديد) العامة  الجمعية  قررت 
للشركة) االرتماعي  املقر  رقمنة 
عين) بروني  اميل  بزنقة  املتوارد 

البررة الدار البيضاء.
وذلك بقرائته)38)زنقة أميل بروني)

عين البررة الدار البيضاء.
بمكت ) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
يناير) 212،) (27 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)762931.
231 P

ABDI ATELIER
SARL

املقر االرتماعي : دوار والد عقبة عين 
عتيق

تأسيس شركة
بتايخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
31)ديسمبر)2121،)تم تأسيس شركة)
مسؤولية) ذات  (ABDI ATELIER

محدودة.
ميكانيكي) (: االرتماعي) الهدف 

السيارات.
عجالت السيارات.
كهربائ السيارات.

اصالح هياكل السيارات.
التجارة في رميع املنتورات التي)

لها عالقة بنشاط الشركة.
راسمال الشركة):)11.111 )درهم)
فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) ( 11

على الشكل التالي):
السيد الصديني عبد املغيت)511 

حصة.
الرحمان) عبد  الصديني  السيد 

511)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

عبد) الصديني  السيد  (: املسير)

املغيت.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط) 81 3 .

232 P

MYTUTOR PRIVE
ش م م

استدراك خطأ
العدد) في  وقع  خطأ  استدراك 

6 56)بتاريخ)3 )يناير) 212)واملتعلق)
التجاري) السجل  في  التسجيل  برقم 

بالرباط.

رقم) من  بدال  (: القانوني) اإليداع 

ور  وضع رقم) (  8  5 التسجيل)

التسجيل اآلتي):)7  8  .

تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع  (

بالرباط) التجاري  بالسجل  الشركة 

رقم) تحت  (،2121 ديسمبر) يوم) 2)

.  8  7

الباقي بدون تغيير.

232P مكرر

ENRCONSEIL
شركة ذات مسؤوليةمحدودة 

بشريك وحيد

ذات رأسمال : 1.111  درهم

ملخص محضر الجمع العام 

االستثنائي للشركة الكائنة بشقة 
رقم 3 عمارة 2 شارع ضاية عوا، 

الرباط

االستثنائي) العام  الجمع  إطار  في 

ذات) شركة  (ENRCONSEIL لشركة)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

 2121 سبتمبر) بتاريخ)  ) املنعقد 

شارع) (2 عمارة) (3 الكائنة بشقة رقم)

ضاية عوا الرباط.

تداول مساهموا الشركة باإلرماع)

على ما يلي):

قراءة تقرير التسيير الذي قام به)

الرئيس.

سابقة) بصفة  الشركة  تصفية 

ألوانها.

تعين السيد سيباستيان فانسان)
كولينو املسؤول عن التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2121 ديسمبر) (31 يوم)

. 19823
233 P

ائتمانية فداد ش ذ م م
5)املركزالتجاري ابن سينا أكدال،)الرباط

الهاتف):)1537775972
الفاكس):) 153777598

PRO JAS
SARL

الرفع من رأسمال الشركة
تعديل القانون األسا�سي للشركة

العام) الجمع  محضر  حس  
يناير) (5 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
 PRO JAS(212،)قرر شركاء)الشركة 
SARL)ذات الرأسمال)311.111)درهم)
والتي يورد مقرها برقم)37)زنقة تزكة)

شقة رقم)  )أكدال الرباط ما يلي):
إليه) املشار  الخطأ  تصحيح 
الجمع) ملحضر  األول  القرار  في 
ديسمبر) (25 بتاريخ) املنعقد  العام 
رأسمال) في  الزيادة  بشأن  (،2121
اإلشارات) تحت  املسجل  الشركة 
 OR2020/30442، التالية)
RE2121113756 21 6،)والذي تم)
رأس مال) اختيار عن طريق الخطأ،)
بدل) درهم  ( 11.111 ب) يقدر  أولي 
اتخاذ) قرر  ولذلك  درهم  (311.111

التصحيح التالي):
الزيادة في رأسمال الشركة بقيمة)
  11.111 من) بدال  درهم  (311.111
درهم املختارة في محضر الجمع العام)
األول وبهذا فإن رأسمال الشركة قد)
رفع من)311.111)درهم إلى)611.111 
حصة) (3111 بخلق) وذلك  درهم 
درهم) ( 11 ارتماعية رديدة بقيمة)

للواحدة.
حدد) الذي  الجديد  الرأسمال 
إلى) درهم املقسم  (611.111 بمقدار)
  11 حصة ارتماعية بقيمة) (6111
النحو) على  ستوزع  الواحدة  درهم 

التالي):

رمال) محمد  الحاجي  السيد 
21 3)حصة ارتماعية.

السيد الحاجي عبد السالم)1    
حصة ارتماعية.

    1 السيد الحاجي محمد علي)
حصة ارتماعية.

االرتماعية) الحصص  مجموع 
6111)حصة ارتماعية.

تعديل السجل التجاري النموذج)
رقم) .

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 212،)تحت رقم)17583 .
234 P

STE MALAH
SARL

السجل التجاري بسال رقم 5699
ICE : 000017064000022

املعدل) األسا�سي  للقانون  طبقا 
االستثنائي) العام  الجمع  ومحضر 
 MALAH(وعقد بيع الحصص لشركة
درهم) (211.111 رأسمالها) (SARL
سيدي) زنقة  االرتماعي  ومقرها 
قرية أوالد) (3 معروف حي البركة رقم)

مو�سى سال.
تقرر ما يلي):

بيع حصص السيد عبد الرحمان)
بضرار) ابراهيم  السيد  إلى  ملو�سى 

111 )حصة.
بيع حصص السيد عشور كنوني)
  111 بضرار) ابراهيم  السيد  إلى 

حصة.
الرحمان) عبد  السيد  استقالة 
من) كنوني  عشور  والسيد  ملو�سى 

مهمة التسيير داخل الشركة.
بضرار) ابراهيم  السيد  تتعيين 
مسير وحيد للشركة مع اإلمضاء)ملدة)

غير محددة.
 SARL(تعديل الشكل القانوني من

.SARL AU(إلى
تعديل القانون األسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم)35835.
235 P
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STE MAKA MOB
SARL

السجل التجاري بسال رقم 7963 

ICE : 001508938000032

املعدل) األسا�سي  للقانون  طبقا 

االستثنائي) العام  الجمع  ومحضر 

 MAKA وعقد بيع الحصص لشركة)

 211.111 رأسمالها) (MOB SARL

شارع) (2 االرتماعي) ومقرها  درهم 

االمل) حي  سكتور) ) يوسف  موالي 

القرية سال.

تقرر ما يلي):

بيع حصص السيد عبد الرحمان)

بضرار) ابراهيم  السيد  إلى  ملو�سى 

511)حصة.

بيع حصص السيد عشور كنوني)

إلى السيد ابراهيم بضرار)511)حصة.

الرحمان) عبد  السيد  استقالة 

من) كنوني  عشور  والسيد  ملو�سى 

مهمة التسيير داخل الشركة.

تعيين السيد ابراهيم بضرار مسير)

ملدة غير) وحيد للشركة مع اإلمضاء)

محددة.

 SARL(تعديل الشكل القانوني من

.SARL AU(إلى

تعديل القانون األسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم)35836.

236 P

ALASKA SEBBAH

االسك صباح
في محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

نظام  تكوين  تم  يناير  212   29

أسا�سي لشركة ذات املسؤولية  املحدودة 

ذات خصائصها كالتالي :

 ALASKA SEBBAH (: التسمية)

االسك صباح.

الهدف : تمارس الشركة األهداف 

التالية :

مقهى.
مطعم.

ف  تجزئة   : االرتماعي  املقر 
الصباح  القروية  الجماعة   2

الصخيرات.
  1.111  : االرتماعي  املال  رأس 
درهم مقسم إلى 11  حصة قيمة كل 

واحدة 11  درهم.
التسيير : تم تعيين السيد رشيد بن 
حدو الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
PA231 69 كمسير وحيد للشركة وملدة 

غير محدودة.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

السجل التجاري 863 3 .
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C.H.COM SARL
 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
EN COMPTABILITE DES ENTERPRISES

RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM
TEL(:(05.37.59.41.63(/(IF(:(03740187

TP(:(21602620(/(RC(:(24701
CNSS(:(6227202

STE TWIN.BCL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االرتماعي : حي 

ملصطفا مشرع بلقصيري
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري 35 
  2 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
القانون) إعداد  تم  (2121 ديسمبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

مسؤولية محدودة.
 STE TWIN.BCL(:(تسمية الشركة

.SARL
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

ملصطفا مشرع بلقصيري.
أرلها) من  تأسست  التي  املد 

الشركة):)99)سنة.

  11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم مقسم كالتالي):

211)حصة) السيد محمد برغوث)
بقيمة)11 )درهم للحصة.

حصة) ( 11 السيدة ليلى برغوث)
بقيمة)11 )درهم للحصة.

  11 برغوث) شيماء) السيدة 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

(: عنوانه) برغوث،) محمد  السيد 
حي بن عزوز مشرع بلقصيري.

السيدة ليلى برغوث،)عنوانها):)حي)
بن عزوز مشرع بلقصيري.

(: برغوث،)عنوانها) السيدة شيماء)
حي بن عزوز مشرع بلقصيري.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة):

السيدة ليلى برغوث،)عنوانها):)حي)
بن عزوز مشرع بلقصيري.

(: برغوث،)عنوانها) السيدة شيماء)
حي بن عزوز مشرع بلقصيري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ قاسم  بسيدي   االبتدائية 
رقم) تحت  (2121 ديسمبر) ( 7  

.2121/2 1
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C.H.COM SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILITE DES ENTERPRISES

RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM

TEL(:(05.37.59.41.63(/(IF(:(03740187

TP(:(21602620(/(RC(:(24701

CNSS(:(6227202

STE AMIHAS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االرتماعي : شارع 
محمد الخامس عمارة التازي 2 

مكت  رقم   سيدي قاسم سيدي 
قاسم

متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري 

25 13
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
اتخاذ) تم  يناير) 212) (5 في) املؤرخ 

القرارات التالية):

 قرار رقم) ):)الذي ينص على ما يلي):
تقويت الحصص الشباب عبد الغني)

5111)حصة لفائدة انيس الحفيان.
 قرار رقم)2):)الذي ينص على ما يلي):
الغني) عبد  الشباب  استقالة  قبول 

من تسيير الشركة.
 قرار رقم)3):)الذي ينص على ما يلي):
تعيين انيس الحفيان مسيرا رديدا)
الوثائق) توقيع  في  الحق  وله  لشركة 

اإلدارية والتجارية).
 قرار رقم) ):)الذي ينص على ما يلي):

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالي):
 بند رقم) ):)الذي ينص على ما يلي):

تفويت الحصص وتغيير املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

يناير) 212)تحت رقم)15/ 212.
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REDAM FIDUS
TRAVAUX DE COMPTABILITE 

ET JURIDIQUE

STE TRESPRATIQUE
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 1.111  درهم

 املقر االرتماعي : شقة رقم 7 إقامة  5
حي الفتح سجي سيام الرباط

تصفية الشركة
بمور  عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
2121)قرر شركاء)شركة) 28)ديسمبر)
شركة) (TRESPRATIQUE SARL

محدودة املسؤولية ما يلي):
تصفية الشركة.

قرر الشركاء)تعيين السيد ادريس)
مرزابى للقيام بالتصفية.

 مقر التصفية هو):)املقر االرتماعي):
شقة رقم)7)إقامة) 5)حي الفتح سجي)

سيام الرباط.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط في) 2)يناير) 212)تحت رقم)

.  1 86
240 P



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2842

WORLD SERVICES COMPTA
 CENTRE D’AFFAIRE ET DE

 DOMICILIATION, CONSEIL, JURIDIQUE,
 FISCAL ET FINANCIER

 YOUINVEST - BUSNESS
CONSULTING PARTNER

SARL AU
بيع الحصص االرتماعية

استقالة املسير السابق وتعيين املسير 
الجديد

العام) الجمع  محضر  بمور  
 االستثنائي الغير العادي املنعقد بتاريخ
الشركة) قرر مسير  (2121 يوليو) ( 6
 YOUINVEST( -( BUSNESS
 CONSULTING PARTNER SARL

AU ما يلي :
بيع الحصص االرتماعية كالتالي:

الى  محمد  منكادي  السيد  يبيع 
السيد ربار رشيد حصصه الكاملة 
في الشركة، أي 111  حصة ب 11  
درهم لكل حصة ما يعادل (11.111  

درهم).
محمد  السابق  املسير  استقالة 
منكادي وتعيين املسير الجديد ربار 
التعريف  لبطاقة  الحامل  رشيد 
غير  ملدة  للشركة  مسير   Z365862

محددة.
بمكت ) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) التجارية  باملحكمة  الضبط 

22)يوليو)2121)تحت رقم)3512.
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إئتمانية ميسيون كونساي
مركز الحديقة،)كلم)8.5)طريق الرباط الطابق)

3،)رقم)58)الدار البيضاء

FACTORY PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  (2121 أكتوبر) فاتح 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
وحيد في إطار نقل األصول والخصوم)
أمين مالك) السيد  للتارر  اإلرمالية 
بالدار) التجاري  بالسجل  املسجل 
تتميز) (   252 رقم) تحت  البيضاء)

هذه الشركة بالخصائص التالية):

 FACTORY (: القانونية) التسمية 

.PLUS

درهم) (561.111 (: الرأسمال)

ارتماعية) حصة  (5.611 إلى) مقسم 

11 )درهم للحصة الواحدة) من فئة)

كلها اكتتبت وحررت بأكملها وتخص)

الشريك الوحيد):

مغربي) مالك،) أمين  السيد 

ديسمبر) (23 يوم) مزداد  الجنسية،)
983 ،)قاطن بممر أوكاليبتوس،)رقم)

  ،)عين السبع،)الدار البيضاء.

الشكل القانوني):)شركة محدودية)

املسؤولية بشريك وحيد.

شارع) (،3 7 (: االرتماعي) املقر 

الزيراوي،)الدار البيضاء.

الغرض االرتماعي):

تقديم األطعمة)؛

اإلستيراد والتصدير.

التسيير):

الشركة وملدة غير محدودة) تسير 

من طرف السيد أمين مالك.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بالدار البيضاء) التجارية 
السجل) رقم  (2121 )نوفمبر) ( 9

التجاري)55 81 .
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إئتمانية ميسيون كونساي

مركز الحديقة،)كلم)8.5)طريق الرباط الطابق)

3،)رقم)58)الدار البيضاء

PROTECT FEU
تغيير في النظام األسا�سي

تم) الوحيد  الشريك  لقرار  تبعا 

تقرير ما يلي):

تبعا لتفويت الحصص الذي من)

خالله فوت السيد محمد أمرير)511 

تم) أكنسوس  ادريس  للسيد  حصة 

الشركة من شركة محدودة) تحويل 

لشركة) وحيد  بشريك  املسؤولية 

متعددة الشركاء.

قبول استقالة السيد أمرير محمد)

من منصبه مسير للشركة.

أمرير) محمد  السيد  الشريكان 

وأدريس أكنسوس قررا ما يلي):

لألنشطة) الشركة  نشاط  تمديد 
التالية):

استيراد وتوزيع األرهزة)؛
األعمال املختلفة)؛

الخاص) األسا�سي  النظام  تبني 
بالشركات املحدودة املسؤولية)؛

إلى الشركة  اسم   تغيير 
«GITD-AFRIQUE»)؛

أكنسوس) ادريس  السيد  تعيين 
كمسير للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالدار البيضاء) التجارية 

717 72)بتاريخ)28)نوفمبر)9 21.
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GLOBAL SOUHARI
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمور  
تأسيس) تم  8 )يناير) 212) في)
لها) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات التالية):
GLOBAL SOUHARI(:(التسمية

نقل البضائع) (: الهدف االرتماعي)
البناء) مواد  بيع  (/ الغير) لفائدة 

بالتقسيط.
حي الرشاد رقم) (: املقر االرتماعي)

 51 )تيفلت.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مئة ألف درهم)(11.111 ).
السيد) عين  (: الشركة) تسير 
لحروري) والسيدة  عادل  الصابي 
رميع) مع  للشركة  مسيران  سعاد 

الصالحيات.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت))

تحت السجل التجاري رقم)717.
للنسخ والبيان

الوكيل
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AYONNAJ
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمور  
شركة) تأسيس  تم  8 )يناير) 212)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):

AYONNAJ(:(التسمية
األشغال) (: االرتماعي) الهدف 

املختلفة أو البناء.
حي الرشاد رقم) (: املقر االرتماعي)

 51 )تيفلت.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مئة ألف درهم)(11.111 ).
السيد) عين  (: الشركة) تسيير 
الناجي ايوب مسيرا للشركة مع رميع)

الصالحيات.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت))

تحت السجل التجاري رقم)715.
للنسخ والبيان

الوكيل
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MARMARIS TRANS
تأسيس شركة

I)-)بمور  عقد عرفي مؤرخ في)   
تم تأسيس شركة ذات) يناير) 212)
املواصفات) لها  محدودة  مسؤولية 

التالية):
.MARMARIS TRANS(:(التسمية
التصدير) (: االرتماعي) الهدف 
لفائدة) البضائع  نقل  (/ واالستيراد)

الغير.
:)حي القدس رقم) املقر االرتماعي)

B  61)تيفلت.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)11.111 )درهم.
تسيير الشركة):)عين السيدان بن)
الفقيه كريم واروت محمد مسيران)

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

تحت السجل التجاري رقم)713.
للنسخ والبيان

الوكيل
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TIMEJATKOM
ش.م.م

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تكوين) تم  يناير) 212) (26 بتاريخ)
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة))

مميزاتها كالتالي):



2843 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

 TIMEJATKOM(التسمية):)شركة

ش.م.م.

مار�سي  شركة   : املوضوع 

للبقوليات والفواكه.

مقر الشركة : رقم 7   مكرر زنقة 

فرحات الحشاد اقبيبات الرباط.

رأسمال  : حدد  الشركة  رأسمال 

الشركة في 11.111  درهم مقسمة 

درهم    11 بقيمة  111  حصة  إلى 

للحصة الواحدة.

 511  : سمير  إبراهيمي  السيد 

حصة.

 511  : حسن  بال  ايت  السيد 

حصة.

إبراهيمي سمير  السيد   : التسيير 

هو املسير الوحيد ملدة غير محدودة في 

شركة TIMEJATKOM ش.م.م.

السنة االرتماعية : من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

األرباح) من  (%5 تقتطع)  : األرباح 

الصافية لتكوين االدخار االحتياطي)

القانوني،)ويتوزع الرصيد حس  قرار)

الجمع العام السنوي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التجارية تحت رقم السجل التجاري)

17 9  )في)28)يناير) 212.
للمورر والذكر
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 AMSRA IDDEROUANI

SERVICE
ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 11.111  درهم

مقرها االرتماعي : شارع محمد 

ديوري ومحمد عبده إقامة كامليا 

طابق 2 مكت  رقم  2 القنيطرة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

التأسي�سي بتاريخ)22)فبراير) 212)تم)

وضع نظام أسا�سي لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

تارر األرهزة) (: الهدف االرتماعي)

واألرهزة) األدوات  بيع  واألدوات،)

املنزلية.

 SOCIETE AMSRA (: التسمية)

. IDDEROUANI SERVICE SARL

محمد) شارع  (: االرتماعي) مقرها 

كامليا) إقامة  عبده  ومحمد  ديوري 

طابق)2)مكت  رقم) 2)القنيطرة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها السجل التجاري.

في  محدد   : االرتماعي  الرأسمال 

  111 إلى  مقسمة  درهم    11.111

للحصة  درهم    11 فئة  من  حصة 

وموزعة  محررة  رميعها  الواحدة 

على الشكل التالي :

511 حصة في ملكية السيد ادر 

محمد.

السيد  ملكية  في  حصة   511

املراوني محمد.

التسيير : عينت الشركة السيد ادر 

محمد كمسير لها ملدة غير محدودة.

لالحتياط) من  (%5   : األرباح 

القانوني،)والباقي ينقل.

: من فاتح يناير إلى  السنة املالية)

 3 ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

 2 بتاريخ) (58585 التجاري) السجل 

فبراير) 212.
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SOCIETE DE TRANSIT IBAN
SARL

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

القوانين) وضع  تم  يناير) 212) (2 

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات)

التالية):

 SOCIETE DE (: التسمية)

TRANSIT IBAN

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف):)وكيل أو معشر الجمارك.
املقر االرتماعي):)رقم) )زنقة)822 

حي املسيرة أكادير.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

  111 إلى) مقسم  درهم  ( 11.111

املمثلة) درهم  ( 11 فئة) من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية):

السيد البويهي ميلود)11 )حصة.

  11 أمينة) القاسم  ابو  السيدة 

حصة.

  11 ابتسام) البويهي  السيدة 

حصة.

السيد البويهي أنس)11 )حصة.

البويهي) السيد  عين  (: التسيير)

ميلود مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

توقيع الشركة):)قرر الجمع العام)
واإلداري) املصرفي  التوقيع  يكون  أن 

صالحين فقط بتوقيع):)

حامل) ميلود،) البويهي  السيد 

ب.ت.و رقم ج2122 .

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) فبراير) 212) (2 بأكادير بتاريخ)
رقم)3  98.
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°1  AV AL MOUKAOUAMA

 AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25

FIX(:(05.28.23.28.68 

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE AQUALINA BEAUTY &

SPA
بمقت�سى القانون األسا�سي بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  ( 3/1 /212 

باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

التالية):

بوتي أكوالينا  شركة  (:  التسمية)

 STE ACQUALINA BEAUTY إ سبا)

& SPA

الهدف):)مركز التجميل.

بلوك) (19 رقم) (: االرتماعي) املقر 
 )زنقة) )شارع واد زيز الحي الحسني)

أكادير.

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأسمالها):)11.111 )درهم.

التسيير واإلمضاء):))للسيد ابراهيم)

بالل.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

التجارية ألكادير بتاريخ) 212/ 26/1 

تحت رقم)98177.
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 STE ABDOU MATERIAUX

DE CONSTRUCTION
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (18/1 /212 

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):

  STE (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

 ABDOU MATERIAUX DE

CONSTRUCTION SARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة ذات شريك وحيد.

االشغال) في  :مقاول  الـمـوضـــــوع)

والبناء)/)بيع مواد البناء)/)بيع الخردة.

الكليتة)) حي  (: االرـتـماعــي) الـمـقر 

اوالد تايمة.

مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)
  11.111 (: الشركـــة) رأسمـــال 

درهم.
الـتسـيـيــــــــــــــــــر):)السيد املهدي زعبول))

ت) ج  رقم  الوطنية  للبطاقة  حامل 

.59755

فاتح) من  (: االرتمـاعيـة) ( السنة)

يناير إلى) 3)ديسمبر من نفس السنة.

لدى) القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في) بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

  73 5 رقم) تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ) 212/ 9/1 .
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ANYSOL
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  9 )يناير 212)
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)
. ANYSOL(-(SARL(AU(:(التسمية
حى املرس زنقة) (: املقر االرتماعي)

312)رقم)57)الدشيرة الجهادية.
(بيع البرامج) املعلوميات) (: الهدف)

املبرمجة).
  11.111 (: االرتماعي) الرأسمال 

درهم.
التسيير):)انوار مهلوس.

املدة):)99)سنة.
حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

 3)ديسمبر.
باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 
 236 رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 
رقم السجل) يناير) 212.) (29 بتاريخ)

التجاري)22263.
252 P

SOCIETE AMY INFRA
SARL

 Société(à(Responsabilité(Limitée
au(Capital(de 1 000.000 Dhs

 Adresse : DOMOCILIATION(DE
LA SOCIETE DARJA SERVICES

 AVENUE MEHDI BEN 
TOUMERTE(N 37 GUELMIM

ICE : 002689029000038
تـــأسيــس شركة

بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،22/ 2/2121
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية):
التسمية):)شركة أمي انفرا.

شركة) توطين  (: االرتماعي) املقر 
الدررة شارع مهدي بن تومرت رقم)

37)كلميم.
درهم) ( 111.111 (: الرأسمـــــــــــــال)
1111 )حصة من فئة) مقسمة على)

11 )درهم.

أو) متنوعة  أعمال  (: الهـــــــــــــــــدف)

انشاءات.

الشــــــــــــــركاء):)

بوررفاوي أمين)111 )حصة.

عيساوي محمد)511 )حصة.

اد باها يوسف)511 )حصة.

املسير القانوني):)بوررفاوي أمين.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائي كلميم بتاريخ) 212/ 21/1 

تحت رقم)6 / 212. 
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مكت  حسابات ابن عامر

AMANOUZ TRANSPORT
ش.م.م 

التعريف املوحد للمقاولة :

11271 116111157

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمور  

بتاريخ)) واملسجل  ( 8/1 /212 

(: رقم) تحت  (2 /1 /212 

شركة) تأسست  (،RE(:(00005771

تفاصيلها) ذات املسؤولية املحدودة،)

كالتالي):

 AMANOUZ (: التسمية)

TRANSPORT)ش.م.م.

هدفها):)نقل السلع والبضائع.
العنوان التجاري):)35)زنقة امانوز)

افراك تيزنيت.
رأسمالـــها):)11.111 )درهم موزعة)

إلى)111 )حصة قيمة كل حصة)11  

درهم.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

للشركة) ( كمسير) سعيد  عامر  ابن 

كامل) إعطائها  ملدة غير محدودة مع 

الصالحيات حس  القانون األسا�سي)

للشركة.)

املـــدة):)مدة عمر الشركة)99)سنة))

من تاريخ تأسيسها النهائي.

إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

امللف القانوني بمكت  الضبط لدى)

رقم) بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

 37/212)بتاريخ) 212/ 28/1.
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ADNIAG PORT
SARLAU

إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (25/1 /212 

ذات مسؤولية محدودة شريك وحيد)

ذات املميزات التالية):

 ADNIAG PORT (: التسمية)

 SARLAU

:)شارع الحسن)   املقر االرتماعي)
رقم)99)كلميم.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 111 على) مقسمة 

11 )درهم.

الهدف):)نقل بضائع اآلخرين.)

الشركاء):)السيدعلي طال  كايندا،)

لبطاقة) والحامل  الجنسية،) مغربي 

  JA 33 88 رقم) الوطنية  التعريف 

111 )حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  في) 3) وتنتهي  يناير 

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف السيد علي طال  كايندا ملدة)

غير محددة.

باملحكمة) تم  (: التجاري) السجل 

بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

 212/ 27/1)تحت رقم) 32/212.

255 P

STE BADR TRADE
SARL - AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

وشريك وحيد
رأسمالها : 11.111  درهم

مقرها : مكت  رقم 65، مرك  األمل

شارع الحسن الثاني، أكادير

س.ت : 5939 

العام) الجمع  ملشاورات  طبقا 

يناير) ( 9 بتاريخ) املنعقد  التأسي�سي 

ذات) شركة  تأسيس  تم  (،212 

مسؤولية محدودة وشريك وحيد مع)

الخصائص التالية):

 STE BADR (: الشركة) اسم 

TRADE(SARL(-(AU
رأس املال):)11.111 )درهم.

حمزة) السيد  (: الوحيد) الشريك 

بدر الدين.

(،65 :)مكت  رقم) مقرها األسا�سي)

الثاني،) الحسن  شارع  األمل،) مرك  

أكادير.

استيراد) (: االرتماعي) النشاط 

وتصدير املنتجات الغذائية واألغذية)

الزراعية.

عاما منذ تسجيلها في) (99 (: املدة)

سجل التجارة والشركات.

املسيرون):)السيد حمزة بدر الدين)

والسيد محمد بدر الدين.

السيد عبد هللا) (: مساعد املسير)

الصو�سي العلوي.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

فبراير) فاتح  بتاريخ  بأكادير  التجارية 

 212)تحت رقم)31 98.

256 P

 STE GENERAL HOUS

COMPANY
SARL AU

تأسيس شركة
بناء)على عقد عرفي بتاريخ) )يناير)

تم وضع القوانين األساسية) (،212 

 STE املسؤولية) محدودة  لشركة 

 GENERAL HOUS COMPANY

ذات الخصائص التالية):

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كما في الخارج هو):

استيراد وتصدير تارر أو وسيط.

تاللين) حي  (: االرتماعي) املقر 

تغجيجت كلميم.

املدة):)99)سنة.

  11.111 في) حدد  (: الرأسمال)

حصة) ( 111 على) مقسم  درهم 

ارتماعية بقيمة)11 )درهم للواحدة)

وهي في نصي ):)

  111 محمد) انزيض  السيد 

حصة.
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:)تسير الشركة وملدة غير) التسيير)

انزيض) السيد  طرف  من  محدودة 

محمد.

االبتدائية) باملحكمة  اإليداع  تم 

يناير) 212  (25 بتاريخ) بكلميم 

والتسجيل في السجل) (26 تحت رقم)

التجاري تحت رقم)3267.
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شركة ب.ت.ب زيكي يزسفي
STE BTP ZIKI YOUSSOUFI

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

يناير) ( 8 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

محدودة) شركة  تأسيس  تم  (212 

املسؤولية بالخصائص التالية)

ب.ت.ب) شركة  شركة  (: االسم)
 STE BTP ZIKI (/ يوسفي) زيكي 

.YOUSSOUFI

وأشغال مختلفة) البناء) (: الهدف)

باإلضافة إلى التصدير واالستيراد.
  11.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

الرفيع) عبد  اليوسفي  (: املسير)

وزيكي محمد.

املقر االرتماعي):)حي العرب بلوك)
7)زنقة)26)رقم) )تكوين)-)أكادير.

املدة):)99)سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

رقم) سجل  (365 رقم) تحت  بأكادير 

5 59 )بتاريخ فاتح فبراير) 212.
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 SOCIETE UNION PESCA

FISH
إنشاء شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تمت) بأكادير،) (2121 ديسمبر) ( 7

للشركة) األسا�سي  القانون  صياغة 

بشريك) ( املحدودة) املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):)

اسم) تحمل  الشركة  ( (: التسمية)

 SOCIETE UNION PESCA FISH

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

تجارة) (: االرتماعي) الغرض 

األسماك املجمدة والطرية.
شارع) ( 59 رقم) (: املقر االرتماعي)

الحنصالي ايراك بواركان أكادير.

99)سنة ابتداء) :)محددة في) املدة)

من يوم تأسيسها النهائي.

مبلغ) في  محدد  (: الرأسمال)

  11 إلى) مقسم  درهم  ( 1.111

درهم) ( 11 بقيمة) ارتماعية  حصة 

ومحررة) مكتتبة  الواحدة  للحصة 

كلها وبحوزة الشريك الوحيد السيد)

عصام قديري.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيد عصام قديري ملدة غير)

محددة.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

ديسمبر من) فاتح يناير وتنتهي في) 3)

كل سنة.

اإليداع القانوني):)تم لدى املحكمة)

ديسمبر) (23 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2121)تحت رقم)97618.

السجل) في  سجلت  الشركة 

 2121 ديسمبر) (23 بأكادير) التجاري 

تحت رقم)3 55 .
مقتطف مخصص لإلشهار

املسير
السيد عصام قديري
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 BENHAKOU شركة

TRANSPORT
SARL.AU

تأسيس شركة م م 
مؤرخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  (16/ 1/2121 في)

تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

 BENHAKOU TRANSPORT SARL

.AU

تحدد رأسمال) (: رأسمال الشركة)
درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 
  11 حصة بقيمة) ( 111 مقسم الى)

درهم لكل حصة مقسمة كالتالي):
رقم) مليكة،) خبطو  ( السيدة)
 JB210070( - الوطنية) البطاقة 

111 حصة.
الطاوس) دوار  (: االرتماعي) املقر 

ايت عميرة اشتوكة أيت بها.
نقل البضائع) (: الهدف االرتماعي)
األشخاص) نقل  (- الغير) لحساب 

لحساب الغير.
التسيير):)تحدد تسيير الشركة من)

طرف):
السيدة خبطو مليكة رقم البطاقة)

.JB2 1171(الوطنية
تم ايداع امللف القانوني للشركة)
إلنزكان) االبتدائية  املحكمة  لدى 
تحت رقم)233)بتاريخ) 212/ 28/1  

رقم السجل التجاري)22259.
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FIDUCIAIRE AMIZA

BELFQIH FOOD
 SARL

رأسمال الشركة : 11.111  درهم
ICE : 002679029000087

RC : 45805
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير))
بتاريخ)31)نوفمبر)2121،)تم تأسيس)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية):
BELFQIH FOOD(:(التسمية

الهدف):)مطعم لألكالت الخفيفة
شارع) (9 بلوك) (: االرتماعي) املقر 

118 )حي املحمدي اكادير.
املدة):)99)سنة.

يناير) :)من) 1) السنة االرتماعية)
إلى) 3)ديسمبر.

رأسمال الشركة):)11.111 )درهم))
ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 

بمقدار)11 )درهم لكل واحدة.
التسيير):)عين السيد تيغا براهيم،)

كمسير للشركة ملدة غير محدود ة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

باكادير)) التجارية  باملحكمة  الضبط 

الـــرقم) تحت  يناير) 212) بتاريخ) 2)
التجاري) بالسجل  ومسجلة  (98119

في نفس اليوم تحت الرقم)5815 .
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STE BASSMADIS
SARL

ICE : 002699233000010

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

تأسيس شركة) ( تم) يناير) 212) (22

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

BASSMADIS(Sarl(:(التسمية

النزاهة) تجزئة  (: االرتماعي) املقر 

عمارة رقم)36)عمارة)12)ايت ملول.

الغذائية) املواد  بيع  (: الهدف)

بالتقسيط و الجملة.)

  11.111 (: االرتماعي) الرأسمال 

درهم.

التسيير):)السيدة مريم متوكل.)

املدة):)99)سنة.

حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

 3)ديسمبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

  2 8 رقم) تحت  بانزكان  التجاري 
بتاريخ فاتح فبراير) 212)رقم السجل)

التجاري)22273.
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Société STE AZMZA
SARL AU

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

ذات) تأسست شركة  ( 5/1 /212 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

باملواصفات التالية):

AZMZA(:(التسمية

تكنولوريا) تطوير  (: املوضوع)

استيراد وتصدير رميع) (- املعلومات)

خدمات تكنولوريا املعلومات.
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إقامة اإلسكان) (: املقر االرتماعي)
الهدى) حي  الشقة)  ) س ) عمارة 

أكادير.
املبلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 
  111 درهم مجزأ إلى) ( 11.111 ف)

حصة من فئة)11 )درهم للواحدة.
وكذا) التسيير  أسند  (: التسيير)
هشـــام) السيد  إلى  البنكي  التوقيع 

لشكـــر ملدة غير محدودة.)
تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.
القانوني) اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ) بأكـــادير  التجــارية  باملحكمة 
 12/212/ 1)تحت رقم) 3 98)وتم)
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم  59 . 
263 P

 STE SOCIETE AZERKOUK
EXPORT
 S.A.R.L

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في))
تمت صياغة القانون) ( 2/1 /212 
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):
اسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)
  SOCIETE AZERKOUK EXPORT

.SARL
تجارة) (: االرتماعي) الهدف 

بالتصدير.
املقر االرتماعي):)الطابق)2)رقم)13 

شارع فاس اكادير.
املدة):)محددة في)99)سنة.

مبلغ) في  محدد  (: الراسمال)
  111 إلى) مقسم  درهم  ( 11.111
11 )درهم للحصة) حصة ارتماعية)

الواحدة مقسمة كمايلي):
علي ازركوك)511)حصة.

بونشيل))))))) ماري،) ازابيل،) ماتلدي،)
511)حصة.

السنة االرتماعية):)تبدأ من فاتح)
يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القانوني) االيداع 
29)يناير) 212  التجارية باكادير يوم)

تحت رقم)21 98.
مقتطف قصد االشهار

264 P

STE AVO SERVICE
SARL AU
تأسيس

في)) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 212/ 1/ 1)تم تأسيس شركة):)

 AVO SERVICE SARL AU
املعدات) وتركي   بيع  (: الهدف)
اإللكترونية والسالمة ومعالجة املياه.
العنوان التجاري):)شارع)951)رقم)

2 )حي السالم أكادير.
رأسمالها):)11.111 )درهم موزعة)
إلى)111 )حصة قيمة كل حصة)11  

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي:
   111 (: القدور) عادل  السيد 

حصة.
القدور) عادل  السيد  تعيين  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.)
عادل) السيد  توقيع  اعتماد  تم 
والوثائق) العقود  رميع  في  القدور 

اإلدارية.)
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رقم) اإليضاحي  التجاري  السجل 

. 5819
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير بتاريخ) 2/ 1/ 212 

تحت رقم)3 981.
265 P

شركة بوعدي للنقل
ش م م

تأسيس الشركة
بتاريخ) ( بمور  عقد عرفي مؤرخ)
الشركة) تأسيس  تم  (  /1 /212 

ذات املميزات التالية):
شركة) (: اإلرتماعية) التسمية 

بوعدي للنقل ش.م.م.
نقل) (: اإلرتماعي) الهدف 

املستخدمين.

بويحيا) دوار  (: اإلرتماعي) املقر 
امسكروض اكادير.)

  11.111 (: اإلرتماعي) الرأسمال 
درهم مجزأة الى)111 )حصة من فئة)

11 )درهم للحصة.
:)تم تعين السيد بوعدي) التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  محمد 

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

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)
األولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل)

بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) بــتاريخ) 212/ 27/1) باكادير 

رقم)98199.
266 P

STE BIVAC TRANS
SARL

ICE. 002731647000063
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2 /1 /2121
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)
 STE BIVAC TRANS (: التسمية)

 Sarl
اليمام)) تجزئة  (: االرتماعي) املقر 

رقم)66)دراركة أكادير.
لحساب) البضائع  نقل  (: الهدف)

الغير.
  11.111 (: االرتماعي) الرأسمال 

درهم.
التسيير):)ابراهيم بالحسيني.

املدة):)99)سنة.
حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

 3)ديسمبر.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
   98 52 تحت رقم) ( التجاري باكادير)
السجل) رقم  بتاريخ) 12/12/212)

التجاري)5975 .
267 P

ALPHA GTP
بتاريخ) املحرر  العقد  على  بناء)
باكادير) واملسجل  (1 /1 /212 
تأسيس) تم  بتاريخ) 212/ 2/1 )

شركة باملواصفات التالية):
 ALPHA GTP(:(االسم

العنوان االرتماعي):)رقم)28)زنقة)
االل  حي املسيرة اكادير.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
مقسم) درهم،) (511.111 الشركة في)
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (5111 إلى)
للحصة القانونية موزع على الشكل)

التالي):
السيد ربيع االحش)5111)حصة.

الكهربائية) األعمال  (: األهداف)
واالتصاالت.

التسيير):)يعتبر السيد ربيع االحش)
غير) ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.
:)الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع)

الوحيد للسيد ربيع االحش.
املدة):)99)سنة.

بكتابة)) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بأكادير يوم) 212/ 27/1)تحت رقم))
التجاري) بالسجل  واملسجل  (98195

في نفس اليوم تحت رقم)5899 .
268 P

 STE CUIDAPLANTA
SARL

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) تأسست شركة  ( 9/1 /212 
باملواصفات) محدودة  مسؤولية 

التالية):
STE CUIDAPLANTA(:(التسمية

تركي ) في  مقاول  (: املوضوع)
الصوبات الزراعية.

شارع) ( 9 رقم) (: االرتماعي) املقر 
محمد السادس ايت ملول.
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املبلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 

  111 درهم مجزأ إلى) ( 11.111 ف)

حصةمن فئة)11 )درهم للواحدة.

التسيير):)أسند التسيير إلى السيد)

هميش) والسيد  خليد  اوداد�سي 

ادريس ملدة غير محدودة.)أما بالنسبة)

الشركة) تلتزم  البنكي،) للتوقيع 

اوداد�سي) للسيد  املشترك  بالتوقيع 

خليد والسيد هميش ادريس.

تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني بمكت )

الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

رقم) تحت  بتاريخ) 212/ 29/1)

وتم تسجيل الشركة بالسجل) (.2 1

التجاري تحت رقم22267.

269 P

 STE CENTRE BOUFTIH

 FATIMA EZZAHRA DE

SOINS D’URGENCE
 SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ)) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (18/1 /212 

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):

 STE CENTRE (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

 BOUFTIH FATIMA EZZAHRA

 DE SOINS D’URGENCE SARL

AU

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة ذات شريك وحيد.

(/ االسعافات االولية) (: الـمـوضـــــوع)

مراقبة و تتبع) (/ عالرات شبه طبية)

الحمل.

كمال) حي  (: االرـتـماعــي) الـمـقر 

اوالد) ارسالن  زنقة شكي   الدين) )

تايمة.

مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

  11.111 (: الشركـــة) رأسمـــال 

درهم.

بوفتيح) االنسة  (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)
للبطاقة) حاملة  الزهراء) فاطمة 

. JK 29612الوطنية رقم
السنة االرتمـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من نفس السنة.
لدئ) القانوني  التسجيل  تم  لقد 
في) بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 
  7337 رقم) تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ) 212/ 8/1 .
270 P

STE CELER TRANSPORT
SARL

شركة سيلير ترونسبور ش.م.م
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (  /1 /212 

ذات املميزات التالية):
التسمية):)شركة سيلير ترونسبور)))

ش.م.م.
نقل) (: االرتماعي) الهدف 

األشخاص لحساب الغير.
أيت) امولود  أيت  دوار  (: العنوان)
باها أومالل الصفا شتوكة أيت باها).

املدة):)99)سنة.
درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم.
السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
مرشد عبد الرحيم ملدة غير محدودة.)
اإليداع) تم  (: التجاري) السجل 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ)) بإنزكان  االبتدائية 

 12/212/ 1)تحت رقم)258.
271 P

CAPTEL RESEAU
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
باكادير) املسجل  يناير 212،) (16
يناير) 212)تكونت شركة) ( 2 بتاريخ)
مسماة):) املحدودة  املسؤولية  ذات 
رأسمالها) (CAPTEL RESEAU
االرتماعي):) مقرها  درهم  ( 11.111
العليا) فونتي  حي  (2 رمال) عمارة 
الثاني) الطابق  ( 9 رقم) بن سركاو 

اكادير.

الهدف االرتماعي):)

استيراد وتصدير الخدمات.

الفنية) والرقابة  الهندسة  اعمال 

وانشطة التحليل.

دراسة التعريف ودراسة الجدوى)

والخدمات الهندسية.

العمليات) رميع  عامة  وبصفة 

العقارية،) التجارية،) الصناعية،)

أو) مباشرة  بصفة  املتعلقة  املالية،)

غير مباشرة كلها أو رلها بالعمليات)

أن) شانها  من  والتي  أعاله  املذكورة 

تسهل وتنمي نشاط الشركة.

 2 رمال) عمارة  (: االرتماعي) املقر 

  9 العليا بن سركاو رقم) حي فونتي 

الطابق الثاني اكادير.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)

درهم) ( 11 حصة) ( 111 إلى) مقسم 

لكل حصة مقسمة كما يلي):

بشرى) 33  بوعدي  السيدة 

حصة.

السيد خليل رضوان)333)حصة.

السيدة توفيق عمر)333)حصة.

:)من طرف السيدة) تسير الشركة)

املسيرة) بصفتها  بشرى،) بوعدي 

محدودة) غير  ملدة  لشركة  الوحيدة 

املعامالت) لجميع  فردي  بإمضاء)

البنكية واإلدارية للشركة.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

باكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  26يناير) 212) بتاريخ)

.98182

تم) (: التجاري) بالسجل  التقييد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت) يناير) 212) (26 باكادير بتاريخ)

رقم)5883 .

272 P

 CABINET AZNAG 
CONSULTING

SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة من شريك واحد
في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تم  ( 8/1 /212 
بالخصائص) املسؤولية  محدودة 

التالية):
 CABINET AZNAG (: االسم)

CONSULTING SARL AU
القانونية) االستشارات  (: الهدف)

والضريبة و تسيير املقاوالت.
  11.111 (: املجموعة) رأسمال 

درهم.
التسيير):)مصطفى أزناك.)

:)عمارة دارنا رقم) املقر االرتماعي)
6 )شقة رقم)263)تكوين أكادير.

املدة):)99)سنة.
للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بتاريخ) رقم) 9796) تحت  بأكادير 

. 8/1 /212 
273 P

STE ELEC-MSKINI
SARL

تأسيس شركة م م 
مؤرخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  في) 212/ 9/1 )
تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

STE(ELEC-MSKINI(SARL
تحدد رأسمال) (: رأسمال الشركة)
درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 
  11 حصة بقيمة) ( 111 مقسم الى)

درهم لكل حصة مقسمة كالتالي):
رقم) السيد املسكين عبدالهادي،)
 911 (- (JB 6 7 5 البطاقة الوطنية)

حصة.
رقم) فاطمة،) اوحسين  السيدة 
  11 (- (JH5851 الوطنية) البطاقة 

حصة.



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2848

املقر االرتماعي):)حي سيدي سعيد)
بيوكرى) (16 رقم) (18 زنقة) الشريف 

اشتوكة أيت بها.

استيراد) (: االرتماعي) الهدف 

(- استيراد) االلكترونية،) املكونات 

تصدير،)تجارة.

التسيير):)تحدد تسيير الشركة من)

طرف):

رقم) عبدالهادي  املسكين  السيد 

.JB 6 7 5(البطاقة الوطنية

تم ايداع امللف القانوني للشركة)

إلنزكان) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم) 23)بتاريخ) 212/ 28/1  
رقم السجل التجاري) 2226.

274 P

E.L.H.S
تأسيس شركة.م.م.لشريك واحد

بتاريخ) عرفي  عقد  بمور  

بتاريخ) بأكادير  سجل  (22/ 1/2121
القانون) وضع  تم  (26/ 1/2121

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

باملميزات) واحد  لشريك  املحدودة 

التالية):

شركة.م.م.) («E.L.H.S« (: التسمية)

لشريك واحد.

1.111 )درهم مقسم) (: الرأسمال)

درهم) ( 11 حصة من فئة) ( 11 إلى)

لفائدةالسيد حسن االمين.

أ) مجموعة  (: االرتماعي) املقر 
رقم3 7أنزا العلياء)أكادير.

املدة):)99)سنة.

الهدف االرتماعي):)

النقل للغير ولفائدته.

الشراء)-)البيع)-)للمواد البحرية.

رميع) إنشاء) عام،) وبوره 

ورش) أو  املؤسسات  أو  الصناديق 

العمل أو حيازتها أو تأريرها أو إدارتها)

ورميع) (، تشغيلها) أو  تمثيلها  أو 

العمليات أو براءات االختراع املتعلقة)

رميع) وكذلك  األنشطة،) بهذه 

التجارية) أو،) نوع.) العمليات من أي 

والتي (، والعقارية) واملنقولة  واملالية 

قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو) (

بأي) أو  الشركة  بهدف  مباشر  غير 

كائنات أخرى مماثلة أو ملحقة،)أو من)

املحتمل أن تسهل توسيع الشركة أو)

تطويرها.

السيد حسن) إلى  عهد  (: التسيير)

االمين.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

بتاريخ) أكادير  التجارية  باملحكمة 

 212/ 28/1)تحت رقم23 98.
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مكت  حسابات ابن عامر

 STE DOURANE SERVICES  
ش.م.م 

التعريف املوحد للمقاولة  

: 11272 686111129

إعالن بتأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمور  

بتاريخ واملسجل  (25/1 /212  

 RE( : رقم) تحت  (28/1 /212 

ذات) شركة  تأسست  (،1111865 

تفاصيلها) املحدودة،) املسؤولية 

كالتالي):

 STE DOURANE (: التسمية)

SERVICES))ش.م.م.

هدفها):)))

األشغال املختلفة أو البناء.

كهرباء)البناء)االستيراد والتصدير.

دوار اكوراي) ( (: العنوان التجاري)

تالعينت رماعة الركادة قيادة اوالد)

ررار إقليم تيزنيت.
درهم)) ( 11.111 (: ( مالـــها) رأس 

  111 موزعة إلى) (مائة ألف درهم))

درهم)) ( 11) حصة قيمة كل حصة)

مائة درهم.

:)تم تعيين السيد)) ( تسيير الشركة)

للشركة) ( كمسير) ( عائشة) اعضون 

كامل) إعطائها  ملدة غير محدودة مع 

الصالحيات حس  القانون األسا�سي)

للشركة.)

 99 الشركة) عمر  مدة  (: املـــدة)

تاريخ) من  سنة)) وتسعون  (تسعة 

تأسيسها النهائي.

اإليداع القانوني):)تم إيداع امللف)
لدى) ( الضبط) بمكت   القانوني 
رقم) بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

 2/212 )بتاريخ) 12/12/212.
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حسابات ادميم ش.م.م

336)شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف):)) 111 15282

الفاكس):))6 92 15282

STE DOUIREK TOURS
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة
وذات الشريك الوحيد 

إعالن عن تأسيس
بمور  عقد عرفي محرر بتاريخ)
القانون) وضع  تم  يناير) 212) (2 
محدودة) شركة  لتأسيس  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية):
 STE DOUIREK (: التسمية)

 .TOURS
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم مقسمة) ( 11.111 الشركة في)
بقيمة) ارتماعية  حصة  ( 111 إلى)
في) كلها  وهي  للواحدة  دراهم  ( 11

ملكية السيد دويرك سعيد.
السفلي) الطابق  (: الشركة) مقر 
رقم)15)زنقة سال حي الشنينات اوالد)

تايمة تارودانت.
نشاط الشركة):)نقل املستخدمين)

لحساب الغير.
دويرك) السيد  عين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  سعيد 

محدودة.
:)الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع)
الوحيد للمسير السيد دويرك سعيد.

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

املدة):))مدة الشركة محددة في)99 
سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
تحت) لتارودانت يوم) 12/1/ 212)
التجاري) السجل  ورقم  (77 رقم)

             .7373
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 STE DAWAJINE AIT

BRAHIM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقرها االرتماعي : رنان 

يسري حي املعديات - 83111 

تارودانت املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7359

في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: بمختصرتسميتها) االقتضاء)

.DAWAJINE AIT BRAHIM

غرض الشركة بإيجاز):

حفظ وتوزيع لحوم الدوارن.

تارر في لحوم دوارن.

رنان) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 83111 (- املعديات) حي  يسري 

تارودانت املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

11.111.11 )درهم،)مقسم كالتالي):

السيد عبد الرحيم ايت ابراهيم:)

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (511

للحصة.

السيد مبارك التاغي):)511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الرحيم ايت ابراهيم؛)

عنوانه دوار أوالد الغزال-)83111 

تارودانت املغرب.

السيد مبارك التاغي))عنوانه))813 

زراي  أوالد بنونة)-)83111)تارودانت)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):
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السيد عبد الرحيم ايت ابراهيم؛)
عنوانه دوار أوالد الغزال-)83111 

تارودانت املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ))27)يناير)

 212)تحت رقم)57.
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FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL(:(0673219430

STE HIBA TACHFINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس
بمور  عقد عرفي مؤرخ بأكادير)
النظام) وضع  تم  ( 2/17/21 9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
فيما) مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

يلي):
  STE HIBA TACHFINE(:(التسمية

.S.A.R.L AU
الشركة) غرض  يكمن  (: الغرض)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي):
مؤسسة لتعليم السياقة.

بوزكار) (662 زنقة) (: الشركة) مقر 
الجرف انزكان.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال) يبلغ  (: الشركة) رأسمال 
إلى) درهم مقسم  ( 66.211 الشركة)
اربعة االف وستمائة واثنان وستون)
درهم) ( 11 مائة) ذات  حصة  الف 
مكتتبة) الواحدة،) للحصة  كقيمة 
ومخصصة) كليا  القيمة  ومدفوعة 

للشريك))اآلتي)):))))))))))
))السيد عمر عتيق):)662 )حصة.
السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في) 3)ديسمبر).
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

عمر عتيق ملدة غير محدودة.
القانوني لدي كتابة) تم اإليداع  (
الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان)
بتاريخ) 212/  29/1)تحت رقم)238.    

للخالصة والبيان
املسير
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 STE GRUND
SARL AU
ش.م.م
تأسيس

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) واملسجل  (2121/ 2/29
تأسيس) تم  بانزكان  (2121/ 2/29
شركة)GRUND))ش.م.م.)ذات شريك)

وحيد.
هدفها):

مقاول اعمال الكهرباء.)
أشغال مختلفة.

زنقة) (15 رقم) (: العنوان التجاري)
3 7)تراست))انزكان.

موزعة) (511.111 (: رأسمالها)
إلى5111)حصة قيمة كل حصة)11  

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي):
 5111 (: احساين) رشيد  السيد 

حصة.
رشيد احساين) ( تم تعيين السيد)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.)
رشيد) السيد  توقيع  اعتماد  تم 
والوثائق) العقود  رميع  في  احساين 

اإلدارية.)
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رقم) اإليضاحي  التجاري  السجل 

.22275
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بانزكان بتاريخ فاتح فبراير)

 212))تحت رقم) 25.     
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FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II  

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

STE GRO MASSA
SARL ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  (28/1 /212 ( في)
تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.STE GRO MASSA SARL

تحدد رأسمال) (: رأسمال الشركة))

مقسم) درهم  ( 11.111 في) الشركة 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( 111 الى)

لكل حصة مملوكة ل صبير عبد هللا

(:(JB   1

1 3)حصة.

الكدروري اللطيف  عبد 

:(JB319 25

331)حصة.

:(JH5  5 (عبد اللطيف صبير

331)حصة.

املقر) تحدد  (: )املقر االرتماعي))

العنوان:حي) في  للشركة  االرتماعي 

الزاوية ماسة اشتوكة آيت باها.

الهدف االرتماعي):)تعمل الشركة)

في مجال تجارة مواد البناء)واالشغال)

املختلفة.

التسيير):)تحدد تسيير الشركة من)

. JB   1(طرف السيد صبير عبد هللا

تم ايداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمةاالبتدائيةإلنزكان تحت)

رقم)271)بتاريخ) 12/12/212.

281 P

املركز الجهــوي للخدمـــات

تيزنيت

الهاتف):)1 . 15.28.61.2

STE GLOBUS TRACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس 
الجمع) محضر  على  بناء)

بتاريخ) املنعقد  التأسي�سي  العام 

ذات) تأسست شركة  (2 /1 /212 

باالعتبارات) املحدودة  املسؤولية 

التالية):)

 GLOBUS TRACK(االسم):)شركة

ذات املسؤولية املحدودة.

رماعة) تدوارت  دوار  (: العنوان)

اكلو تيزنيت.

الهدف):)))

بيع منتورات االملنيوم)-)االستيراد)

والتصدير.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 
املالية) التجارية،) السياحية،)
واالقتصادية التي من شأنها أن تنمي)
وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.
 99) تسعة وتسعون سنة) (: املدة)

سنة).
رأسمال الشركة هو) (: رأس املــال)
درهم)) ( 11.111) درهم) ألف  مائة 
حصة) (( 111) ألف) إلى  مقسمة 

بقيمةمائة)(11 ))درهم لكل حصة.
الناضيم) ( تعيين السيد) (: التسيير)

أحمد))مسيرا للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)
رقم)) تحت  ( 12/12/212 ( بتاريخ)

 . 3/212 
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 STE EURO MARINE
محدودة املسؤولية ش.و

إعالن عن التأسيس
   5 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قوانين) حررت  باكادير  يناير) 212)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد خصائصها كالتالي):
 EURO MARINE SARL. (: االسم)

. AU
األعمال) البناء،) أعمال  (: الهدف)

البحرية واألعمال املختلفة.
رقم) الفرح  حي  (: االرتماعي) املقر 
بنسركاو)) الثاني  الشطر  (، 666

اكـــــاديــــر.
سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 
الى) مقسم  درهم  ( 11.111 مبلغ)
درهم) ( 11 فئة) من  حصة  ( 111

للواحدة موزعة على الشريك):
  111 (: محمد) اليوسفي  السيد 

حصة بمبلغ)11.111 )درهم.)
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  في) 3) وتنتهي  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي)
الى غاية) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

 3)ديسمبر).
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الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

اليوسفي) السيد  غير محدودة  وملدة 

محمد.

األرباح):))يتم اقتطاع)5)%)لتكوين)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

يخصص) أو  يوزع  والصافي  قانونيا 

رديد) من  مرحل  مبلغ  أو  احتياطا 

برمته اورزئيا.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط) بكتابة  القانوني 

بتاريخ)))) بأكادير  التجارية  باملحكمة 

 12/12/212))تحت رقم)5  98 .

للخالصة والتذكير)
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STE ESPRIT DE GENIE CIVIL
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

باكادير) املسجل  يناير 212،) (15

بتاريخ)))7)يناير) 212))تكونت شركة)

مسماة:) املحدودة  املسؤولية  ذات 
ESPRIT DE GENIE CIVIL))رأسمالها)

االرتماعي:) مقرها  درهم  (511.111
سيدي) تجزئة  الطابق  (825 رقم)

سعيد الدراركة أكادير.

الهدف االرتماعي):))

والتشييد) البناء) أعمال  مختلف 

والصناعية.

والجبص) التشطيبات  أعمال 

والدهان والكهرباء)والسباكة وتركي )

البالط والرخام.

أعمال تطوير وتركي  متنوعة.

العمليات) رميع  عامة  وبصفة 

العقارية،) التجارية،) الصناعية،)

أو) مباشرة  بصفة  املتعلقة  املالية،)

غير مباشرة كلها أو رلها بالعمليات)

أن) شانها  من  والتي  أعاله  املذكورة 

تسهل وتنمي نشاط الشركة.
)املقر االرتماعي:)رقم)825)الطابق)

تجزئة سيدي سعيد الد راركة أكادير.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.
 511.111 (: الشركة) رأسمال  (

  11 حصة) (5111 إلى) درهم مقسم 

درهم لكل حصة مقسمة كما يلي):

 2511 (: يوسف) بينباطن  السيد 

حصة.

 2511 (: ابراهيم) السيدالكبير 

حصة.

من طرف السيد) (: تسير الشركة)

الكبير ابراهيم،)بصفته املسير الوحيد)

بإمضاء) محدودة  غير  ملدة  لشركة 

البنكية) املعامالت  لجميع  فردي 

واإلدارية للشركة.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر.

بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 

باكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  يناير) 212) (25 ( بتاريخ)

.981 5

تم) (: التجاري) بالسجل  التقيد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

يناير) 212)تحت) (25 ( باكادير بتاريخ)

رقم7 58 .
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 STE ELECTRO AIT BEN

HAWA
      SARL AU

بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)))

تأسيس) تم  ( بانزكان) (18/1 /212 

شركة ذات املسؤولية))املحدودة)))ذات)

الخصائص) تحمل  الوحيد  املساهم 

التالية):

 STE ELECTRO AIT (: التسمية) (

      .BEN HAWA  SARL AU

)ساحة النصر) (: املقر االرتماعي) (

رقم)  )الحي الحسني انزكان.

)رأس املال)))):)11.111 )درهم.

املدة):)99))سنة.))

املسير)):))السيد سعيد اشبوخ.

املنزلية) األرهزة  بيع  (: النشاط) (

بالتقسيط.

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة))

بأنزكان) 212/ 27/1  االبتدائية 

تحت رقم)3 2 .
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 STE IMANE AGENCY
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
القانون) وضع  تم  (،12/1 /212 
الخصائص) ذات  لشركة  االسا�سي 

التالية):
 STE IMANE((:(التسمية القانونية

.AGENCY SARL AU
الشكل القانوني):))ش.م.م.)بشريك)

وحيد.
العمارة) (7 رقم) (: االرتماعي) املقر 

رقم)31 )حي فونتي العليا أكادير.
الغرض االرتماعي):)وكالة عقارية.))
في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 
  111 أالف درهم مقسمة الى) ( 11
درهم) ( 11 بقيمة) ارتماعية  حصة 

للحصة للسيدة إيمان تلمتة.
السيدة) تعيين  تم  التسيير:)
إيمان تلمتة مسيرة للشركة ملدة غير)

محدودة.
99)سنة ابتداء)من تاريخ) (: ( )املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.))))
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) بتاريخ) 212/ 27/1) بأكادير 

الرقم) 9819.     
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 Ste IKHWANE EVENT
 SARL

شركة  محدودة املسؤولية
1125 86 5111168

تأسيس 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت)
وضع) تم  ( (2121 يونيو) ( 5 ( بتاريخ)
محدودة) لشركة  أسا�سي  قانون 
الخصائص) تحمل  والتي  املسؤولية 

التالية):
 STE IKHWANE (: التسمية)

 .EVENT SARL
ممون) (: االرتماعي) الهدف 

الحفالت.
  11.111 في) حدد  (: املال) رأس 
حصة من) ( 111 إلى) درهم مقسمة 

فئة)11 )درهم موزعة كالتالي):

((: الصغير) احمد  موالي  السيد 

511)حصة.

وحسن الصغير):)511)حصة.

سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تاسيسها.

سيدي) دوار  (: االرتماعي) املقر 

بوالفضايل ساحل تيزنيت.

الصغير) احمد  موالي  (: املسير)

وحسن الصغير مسيرا للشركة وملدة)

غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)

بتاريخ) رقم) 2121/26) تحت 

.22/16/2121

287 P

 STE IBN RUSHD

 COMMUNICATION

  CENTER PRIVE
 SARL AU

تأسيس شركة
التسمية):)شركة ابن رشد للتواصل)

 STE IBN RUSHD ش.و) ش.م.م.)

 COMMUNICATION CENTER

.PRIVE  SARL AU
وداية) ( (19 رقم) (: املقر االرتماعي)

الفتح))سيدي ايفني.

الى) الشركة  تهدف  (: الهدف)

ممارسة النشاط اآلتي):

مركز للغات والتواصل.

التكوين.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسمال 

مائة ألف درهم)(11.111 ))درهم.

:)الشركة مسيرة من طرف) املسير)

السيد))عزيز امسكين وذلك ملدة غير)

محدودة.

:)الشركة تأسست) مدة التأسيس)

ملدة)99)سنة.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط) بكتابة  للشركة  القانوني 

بتاريخ)) بتيزنيت  االبتدائية  باملحكمة 

 212/ 22/1)تحت رقم) 31/212.

288 P
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STE LAYA VERT
S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية 
إنشاء

 )-)بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في))
5 )يناير) 212))أكادير،)تمت صياغة)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
بالخصائص) ( املحدودة) املسؤولية 

التالية):
اسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)
املسؤولية) ذات  شركة  فيرت)) (اليا 

املحدودة.
)الغرض االرتماعي):))))

تثمين صناعة زيت أركان.
املنتورات) رميع  وتسويق  إنتاج 

املحلية املغربية.
استيراد وتصدير.

العمليات) رميع  عام،) وبشكل 
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
التي) العقارية  أو  املنقولة  أو  املدنية 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر)
بأحد األشياء)املشار إليها أعاله أو بأي)

أشياء)مماثلة أو مرتبطة.))))))))))))))))
االول)) ( طابق) ( (: االرتماعي) املقر 
بلوك)))أ))رقم)27 )حسنية))أنزا أكادير.

املدة):)محددة في)99)سنة.
مبلغ) في  محدد  (: الرأسمال)
  5.111 إلى) درهم مقسم  ( (511.111
درهم) ( 11 بقيمة) ارتماعية  حصة 
السادة))) يدي  بين  موزعة  للحصة 
الزين العيا�سي)2111))حصة والسيد)
والسيد) حصة  ( (751 محمد) الزين 
الزين عبد الغاني)751)حصة))والسيد)
والسيد) حصة  ( (751 ( أيوب) الزين 

الزين ياسين)751))حصة.)
من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)
كمسير) محمد  الزين  ( السيد) طرف 
والسيد الزين عبد الغاني كمسير ثاني))

ملدة غير محدودة.
من) تبتدئ  االرتماعية:) السنة  (
ديسمبر من) فاتح يناير وتنتهي في) 3)

كل سنة.
األرباح):))موزعة حس  مقتضيات)

الفصل)22)من القانون األسا�سي.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ) ( بأكادير) التجارية   املحكمة 

2)فبراير) 212.)))تحت رقم)   98 .

السجل التجاري):)الشركة))سجلت)

 2 في السجل التجاري بأكادير بتاريخ)

فبراير 212)تحت رقم5959 .
مقتطف مخصص لإلشهار

املسير
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 STE LACHGA  TRANS
 S.N.C 

Au(capital(de 100.000 DH

 SIEGE(SOCIALE : N° 424

 AIT MELLOUL ZONE

 INDUSTRIELLE – AIT(MELLOUL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تـأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بين الشركاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

املحدودة وعناصرها كالتالي):

اسم)) تحمل  الشركة  (: التسمية)

الشكا ترانس)))ش.م.م.)ش.و.

الغرض االرتماعي):)نقل البضائع)

وطنيا ودوليا.
أيت) رقم) 2 ) (: االرتماعي) املقر 
ملول املنطقة الصناعية)-)أيت ملول)

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

  .111 الى) مقسم  درهم  ( 11.111

درهم) ( 11 بقيمة) ارتماعية  حصة 

للحصة.

تخويل) تم  (: واإلمضاء) التسيير 

 Mr.( HIND السيدة) إلى  التسيير 

.LISSIGUI

 Mr.(HIND((واإلمضاء)إلى السيدة

 LISSIGUI( &( Mr.( LACHGAR

.MEHDI

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط 

  267 رقم) تحث  بإنزكان  االبتدائية 

بتاريخ) 12/12/212.
من أرل النسخة والبيان)

عـن الـمسـيـرة

290 P

Fidusco(oufaski

 Cabinet(de(comptabilite(et(gestion(des

enterprise

Tel/(05(28(87(22(48

 Av(Med(VI(Cite(Al(Fida(Guelmim

 STE  KHALIL MODELE
SARL A.U 

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
تم) (12/ 1/2121 ( ( ( بتاريخ) ( (
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات املميزات التالية):
التسمية):)شركة خليل موديل.

املقر االرتماعي):)شارع موالي عبد)
اهللا زنقة ايت بعمران رقم)62)كلميم.
درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ( 111 على) مقسمة 

11 )درهم.
: الهدف)

الخــــــــــــياطة.
الشركاء):

املزدادة) بحيرة  كريمة  السيدة 
بكلميم)) (18/ 2/ 979 بتاريخ)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
زنقة) ( 6 والساكنة) (JA9 986 رقم)

املسجد كلميم.
تبتدئ من فاتح) )))السنة املالية):)
كل) من  ديسمبر  في) 3) وتنتهي  يناير 

سنة.
تسير الشركة حاليا من) التسيير:)

طرف السيدة كريمة بحيرة.
تم) (: التجاري) ( السجل)
بتاريخ)) بكلميم  االبتدائية  باملحكمة 

1/2121 /  )تحت))رقم)   3.
291 P

STE  IMRINA
 SARL A.U

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة)) تأسيس  تم  ( ( ( 5/1 /212 
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية):
 STE IMRINA   SARL (: التسمية)

.A.U
شارع) (،3 (: املقر االرتماعي)

املختار السو�سي))-))طانطان.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 111 على) مقسمة 

11 )درهم.

نقل األشخاص لفائدة) ( (: الهدف)

الغير.

الشركاء):

مزداد) مغربي،) علوان،) ايجو 

رقم) ب.ت.و  (،1 /13/ 978 ( بتاريخ)

. JE219759

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  في) 3) وتنتهي  يناير 

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف ايجو علوان))ملدة غير محددة.

باملحكمة) تم  (: السجل التجاري)

بتاريخ) بطانطان  االبتدائية 

 212/ 29/1)تحت رقم)5695.

292 P

STE SAMIFISC 

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°1  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

TEL(:(06.11.82.46.25

FIX(:(05.28.23.28.68 

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE MRE ENERGY HABITAT
بمقت�سى القانون األسا�سي بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (، 3/1 /212 

باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

التالية):)

 STE MRE ENERGY (: ( التسمية)

  .HABITAT

( الهدف)):))مركز االتصاالت.)

اليسين) عمارة  (: االرتماعي) املقر 

 6 رقم) مكت   الثالث  الطابق 

حي) (3273 رقم) الدارالبيضاء) ( ( شارع)

املحمدي،)أكادير.))

املدة):))99)سنة ا ابتدءا من تاريخ)

التأسيس.

رأسمالها)))):)11.111 )درهم.

التسيير):))للسيد عمر الحضري.)

اإلمضاء):))للسيد عمر الحضري.
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باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
التجارية أكادير بتاريخ) 212/ 26/1   

تحت رقم)98178.  
293 P

STE MONAREA TRANS
 SARL A.U

شركة  موناريا  ترونس ش.م. م
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي))مؤرخ بتاريخ))
شركة) تأسيس  تم  (17/1 /212 

ذات املميزات التالية):
شركة موناريا ترونس) (: التسمية)

ش.م.م.
رميع) بيع  (: االرتماعي) الهدف 
والبضائع) السلع  ( ونقل) البناء) مواد 

لحساب الغير).
حي الجديد مركز اوالد) (: العنوان)

برحيل تارودانت.
املدة):)99)سنة.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ( 111 الى) مقسمة 

11 )درهم.
السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

الى) 3)ديسمبر من كل سنة.
السيد) ( الشركة) يسير  (: التسيير)

مرت  عبد الرزاق ملدة غير محدودة.
االيداع) تم  (: التجاري) السجل 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

 12/212/ 1)تحت رقم) 8. 
294 P

  STE MINI MUSTAPHA
  SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة  
إنشاء

 STE MINI (: ( التجاري) اسم 
.MUSTAPHA  SARL

بلفاع) تلغزيت  تجزئة  (: العنوان)
بيوكرى.

)املهام):))املواد الغدئية العامة وبيع)
التبغ.

  11.111 ( (: الشركة) مال  راس 
درهم.

ازم) مصطفى  السيد  (: التسيير)

مشارك))الوحيد)))ومسير للشركة.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) بتاريخ) 12/12/212) انزكان 
رقم) التجاري  والسجل  (263 ( رقم)

.22295

295 P

SOCIETE MARODEL TRANS
 SARL AU

إعالن عن تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

القوانين) وضع  تم  (16/1 /212 

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد))ذات املميزات التالية):

 STE MARODEL (: التسمية)

                                                                                                . TRANS

الشكل القانوني):))شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك الوحيد.)

الهدف):)مقاول نقل البضائع نيابة)

عن الغير)-)نقل األمتعة غير املصاحبة)

نيابة عن الغير.

شقة) 33  (: االرتماعي) املقر 

إقامة أكدال حي) (8 عمارة) (3 الطابق)

تيليال أكادير.

في) حدد  االرتماعي:) الرأسمال 

  111 إلى) مقسم  درهم  ( 11.111

املمثلة) ( درهم) ( 11 فئة) من  حصة 

السيد) ملكية  في  الواحدة  للحصة 

لعوي�سي محمد.)))

لعوي�سي) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  محمد 

محددة.)

تم تعيين السيد) (: توقيع الشركة)

الوحيد) املوقع  محمد،) لعوي�سي 

املستندات) رميع  على  للشركة 

املصرفية واإلدارية.

املدة):))99)سنة

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) بتاريخ) 212/ 29/1) باكادير 
رقم)7  98.

296 P

STE MAB PROPERTY
S.A.R.L.A.U

املقر االرتماعي : إقامة الجامعة رقم 
 /5   شارع احمد املنصور الدهبي 

حي الداخلة أكادير
إنشاء شركة

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
القانون) وضع  تم  (2 /1 /212 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
 STE MAB PROPERTY (: االسم)

 .S.A.R.L.A.U
هدف الشركة):

في) واإلرشاد  العقاري  التسويق 
املجال العقاري.

املدة محددة في):)99)سنة.
مبلغ) في  محدد  (: الراسمال)
   111 الى) مقسم  درهم  ( 11.111
للحصة) درهم  ( 11 فئة) من  حصة 
بالكامل) اكتتابها  تم  قد  الواحدة 

للسيد بوحجرة محمد علي.
التسير):)تم))تعيين السيد بوحجرة)
ملدة) للشركة  كمسير  علي  محمد 
صالحية) إعطائه  مع  محدودة  غير 

اإلمضاء)اإلداري والبنكي.
لتكوين) (5% يتم اقتطاع) (: األرباح)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع) تم  القانوني  اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة التجارية بأكادير تحت رقم)

36 98)))بتاريخ) 12/212/ 1.
297 P

شركة مايوزا ترانسبور
ش.م.م 

برأسمال ارتماعي قدره 11.111  
درهم

بلوك 12 حي الجديد ازرو ايت ملول 
انزكان 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تمت صياغة القانون) يناير) 212) (6
املسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات الخصائص التالية):)

نقل البضائع) الغرض االرتماعي:)
لفائدة الغير.)

مايوزا مايوزا) ( شركة) ( (: التسمية)
ترانسبور))ش.م.م.)

حي) (12 بلوك) االرتماعي:) املقر  (
الجديد ازرو ايت ملول انزكان.)
املدة):)حددت في)99)سنة.)

 الرأسمال والحصص االرتماعية):)
درهم) ( 11.111 في) الرأسمال  حدد 
ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 
موزعة) درهم للواحدة،) ( 11 بقيمة)
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( كاألتي):))

)سكار محمد)511)حصة)؛
)اكلكال هشام)511)حصة.)

)التسيير:)الشركة مسيرة من طرف)
السيد السكار محمد)))وذلك ملدة غير)
التوقيع) إليه  يعود  حيث  محدودة 
فهو) البنكي  التوقيع  اما  االرتماعي.)
سكار) السيدين  من  كل  الى  يعود 

محمد))و اكلكال هشام.
 37 توزع حس  الفصل) األرباح:)

من القانون األسا�سي للشركة.
ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
رقم) عدد  تحت  بانزكان  االبتدائية 
 219/212)بتاريخ)27)يناير) 212.

مقتطف قصد اإلشهار

298 P

شــركة ماسيك للبناء واالشغال 
املختلفة
ش.م.م

 SOCIETE MASSIK DE 
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

DIVERS(sarl
رأس مالها 511.111 درهم

املقر االرتماعي: شقة رقم 3 الطابق 
األول إقامة الليمون شارع الحرية 

أوالد تايمة-تارودانت
 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ( 
تم) 2121م،) شتنبر) (25 بتاريخ)
لشركة) األسا�سي  القانون  إحداث 
طرف) من  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املوقعين للعقد،)خصائصها كالتالي):
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التسمية:)»ماسيك للبناء)واألشغال)

 STE MASSIK DE(«(«املختلفة ش.م.م

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

     ” DIVERS

 3 رقم) شقة  (: االرتماعي) املقر 

شارع) الليمون  إقامة  األول  الطابق 

الحرية أوالد تايمة)-)تارودانت.)

الهدف االرتماعي:

واألشغال) البناء) أشغال 

 Tavaux( Divers( ou( de املختلفة)

.Construction

رأسمال الشركة حدد في:)511.111 

درهم مقسم إلى خمسة أالف حصة)

درهم للحصة الواحدة) ( 11 من فئة)

يملكها كل):

السيد))عبد العزيز ماسيك)2511 

حصة)؛

السيد))عمر لزعر2511)حصة.

عين السيد عبد العزيز) التسيير:)

ماسيك مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محدودة.

العزيز) عبد  البنكي:) اإلمضاء)

ماسيك و السيد))عمــر لزعر.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:)  السنة 

 3)درنبر.

لقد تم اإليداع القانوني لدى) (- (2

املحكمة))االبتدائية بتار ودانت بتاريخ)

2)فبراير) 212)م تحت رقم:) 87/212 

السجل التجاري:)7389.

299 P

«(CABINET(«(JCE

  AGREE PAR L’ETAT

JCEEXPERTS@GMAIL.COM

PERFECT DESING
 SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

يناير) ( 5 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

تم تأسيس شركة املسؤولية) (212 

محدودة بالخصائص التالية):))

 PERFECT DESING االسم:)

. SARL AU

الهدف):
 TRAVAUX DIVERS
 OU CONSTRUCTIONS
 (ENTREPRENEUR DE( /

 / NEGOCIANT
 IMPORTATION ET
 EXPORTATION (MARCHAND
 OU INTERMEDIAIRE

 .(EFFECTUANT
  11.111 (: املجموعة) رأسمال 

(مائة الف))درهم.
التسيير:))السيد الطي  اسماعيل.
الحي) (69 رقم) (: االرتماعي) املقر 

الصناعي ايت ملول.)
املدة:))99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة) التجاري  بالسجل 
رقم)  2  تحت  النزكان  االبتدائية 

بتاريخ)28)يناير) 212.
300 P

شــركة سكل ترانس
«  SOCIETE  SOKEL  TRANS «

رأسمالها : 11.111  درهم
املقر اإلرتماعي : شارع فرابي رقم  3 

املر�سى العيون
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ( 
تم إحداث) 7 21م،) يونيو) ( بتاريخ) )
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة من طرف املوقع)

للعقد،)خصائصها كالتالي):
  STE ترانس) سكل  (: التسمية)

.SOKEL TRANS
 املقر اإلرتماعي):)شارع فرابي رقم) 3 

املر�سى العيون.
نقل) مقاول  (: اإلرتماعي) الهدف 

البضائع لحساب الغير.))
 ENTREP TRANSPORT
 DE MARCHANDISES POUR
                                                              COMPTE D’AUTRUI
(: في) حدد  الشركة  رأسمال 
11.111 )درهم مقسم إلى الف حصة)
درهم للحصة الواحدة) ( 11 من فئة)

يملكها كل من السادة):

السيد العود عالل)511)حصة)؛
السيد كحلي عبدهللا)511)حصة.

العود) السيد  عين  (: التسيير)
عالل مسيرا))وحيد))للشركة ملدة غير)

محدودة.
إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

 3)درنبر).
-)لقد تم اإليداع القانوني لدى) (2
بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية  املحكمة 
6)يوليو)7 21)م))-)السجل التجاري:)

.2 875
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TABIA PROMOTION 
العنوان : رقم 5  بلوك ج 2 حي 

الداخلة اكادير
إعالن بالتأسيـــــــــــــــــــــــس 

بمقت�سى عقد عرفي تحت اإلمضاء)
الشخ�سي مؤرخ بتاريخ)26)يناير) 212،)
تمت املصادقة على القانون األسا�سي)

لشركة ذات الخصائص التالية):
 TABIA القانونية:) التسمية 

.PROMOTION
ذات) شركة  ( (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.)
 )املقر االرتماعي):)رقم)5 )بلوك ج)2 

حي الداخلة اكادير.
منعش) ( االرتماعي:) الغرض 
وبيع) شراء) البناء.) أشغال  عقاري.)
العقارات املبنية و املجهزة والصالحة)
األرا�سي) وتجهيز  تجزئة  للبناء.)
وتقسيمها إلى بقع صالحة للبناء.)كراء)
صنع وتسويق) إنتاج،) وتجهيز املباني.)
مواد البناء.)التجارة العامة.)االستيراد)

والتصدير.)
املعامالت) رميع  عامة  وبصفة 
واملبادالت التجارية التي من شأنها أن)

تنمي و توسع من نشاط الشركة.)))
حدد) (: االرتماعي) الرأسمال 
مدفوعة) كلها  درهم  ألف  مائة  في 
ألف) إلى  ومقسمة  بالكامل  ومحررة 
درهم) مائة  بقيمة  ارتماعية  حصة 
للمساهم) وكلها  الواحدة  للحصة 
والشريك الوحيد السيد أيت القائد)

مسعود).)))

أيت) السيد  تعيين  تم  التسيير:)
القائد مسعود مسيرا وحيدا للشركة)

ملدة غير محدودة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري)

باملحكمة التجارية باكادير.)
من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 
وثالثين) واحد  في  وتنتهي  يناير  فاتح 

درنبر من كل سنة.
األرباح:)تخصم خمسة باملائة من)
القانوني) االحتياط  لتأسيس  األرباح 
والباقي يوضع تحت تصرف الجمعية)

العمومية للشركة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
فبراير) 212،)تحت) (2 باكادير بتاريخ)
بالسجل) واملسجلة  (.98  9 الرقم)

التجاري التحليلي رقم) 597 .  
))للنشر و البيان

املسير)
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 SOCIETE TAGHMOURT
 SERVICE
SARL AU

إعالن عن إنشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  يناير) 212) ( 8
وحيد) بمسير  املسؤولية  محدودة 

وذات املميزات التالية):
 TAGHMOURT((التسمية):)شركة

.SERVICE SARL AU
حي تيرت السفلى) املقر االرتماعي):)

بلوك ب زنقة الهدى رقم)33)كلميم.
درهم) ( 11.111 ( (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ( 111 على) مقسمة 

11 )درهم.
املعدات) وبيع  شراء) الهدف):)

املكتبية).البناء)واألشغال املختلفة.
السيد الحسين اوبــــال،) (: الشركاء)
  992 يوليو) فاتح  بتاريخ  املزداد 
لبطاقة) الحامل  كلميم  بتاغجيجت 
  JA   93 8((:(التعريف الوطنية رقم
 2131 ديسمبر) ( 7 صالحة إلى غاية)
السفلى) تيرت  بحي  حاليا  والساكن 
35)كلميم. بلوك ب زنقة الهدى رقم)

)111 )حصة).
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فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير و تنتهي في) 3)درنبر من كل سنة.
التسيير):)تسيير الشركة حاليا من)

طرف السيد):)الحسين اوبــــال.
باملحكمة) تم  (: السجل التجاري)
27)فبراير) بتاريخ) ( بكلميم) ( االبتدائية)

 212)تحت رقم) 327.
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SOCIETE TOPARA SUD
SARL

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير)
3 يناير) 212)تم تأسيس شركة) ( في)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص اآلتية.
 SOCIETE TOPARA (: التسمية)

.SUD SARL
الهدف):

شراء)وبيع املنتجات الطبية وشبه)
املعدات) األدوات،) الصيدالنية،)
واإلمدادات واملواد من رميع األنواع)
التجميل،) مستحضرات  وبيع  شراء)
الحمية،)العطور وغيرها من املنتجات)
منتجات) لجميع  التجاري  ـالتمثيل 
منتجات) رميع  إنتاج  التجميل-)
كوافير) صالون  تشغيل  (- التجميل)
ـاستيراد) التجارة) وحمام  وتجميل 

وتصدير.
 B1b(املقراالرتماعي رقم) )عمارة

إقامة الصفاء)الحي املحمدي أكادير
املدة–)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة)
درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)
مقسم إلى)111 )حصة من فئة)11  

درهم.
السنة االرتماعية):)تبتدئ من) 1 

يناير إلى) 3)ذرنبر من كل سنة.
بمقت�سى الفصل)33))من القانون)
السيد) تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 
للشركة ملدة) ( عدنان يونس كمسير)

غير محدودة.
ملزمة) الشركة  ستكون  وبالتالي 
قانوًنا بجميع األعمال املتعلقة بها من)
خالل التوقيع الوحيد للسيد عدنان)
يونس أو السيدة))الحمومي ملياء)أو أي)

وكيل في حدود الصالحيات املخولة له.

والتقيد) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

ألكادير يوم)2)فبراير 212)تحت عدد)

6  98)و5965 .
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 STE TRANS JADID SOUSS
SARL

تأسيس شركة م م 
في) ( مؤرخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس) تم  يناير) 212) (25

تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية)):

 )-)التسمية:)تحمل الشركة اسم)

STE TRANS JADID SOUSS SARL

تحدد) (: الشركة) رأسمال  (- (2

   11.111 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 

111 )حصة بقيمة) درهم مقسم الى)

11 )درهم لكل حصة مقسمة كالتالي:

رقم) محمد،) لعواري  السيد 

      V   573 511 الوطنية) البطاقة 

حصة.

عبدالعزيز،) الحروري  السيد 

              HA39886 الوطنية) البطاقة  رقم 

511)حصة.

3)-)املقر االرتماعي:)حي تودلي أيت)

اعميرة))اشتوكة أيت بها.

نقل) االرتماعي:) الهدف  (- ( 

نقل) الغير،) لحساب  االشخاص 

البضائع لحساب الغير.

5)-)التسيير:)تحدد تسيير الشركة)

من طرف):

السيد لعواري محمد رقم البطاقة)

الوطنية)V   573))؛

رقم) عبدالعزيز  الحروري  السيد 

           .HA39886(البطاقة الوطنية

6)-)تم ايداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية إلنزكان تحت)

رقم)232)بتاريخ)28)يناير) 212))رقم)

السجل التجاري)22257.
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املركز الجهــوي للخدمـــات
تيزنيت).الهاتف:)1 . 15.28.61.2

RSAN
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
العام) الجمع  محضر  على  بناء)
يناير) ( 8 بتاريخ) املنعقد  التأسي�سي 
 212)تأسست شركة ذات املسؤولية)
املحدودة للشريك الوحيد باالعتبارات)

التالية):)
ذات) (RSAN شركة) االسم:)
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.
العنوان:)دوار العزي  �سي سليمان)

رماعة املعدر الكبير تيزنيت.
-)مقاول في) :)تربية الجمل) الهدف)

األشغال العامة والبناء-)مفاوض.
العمليات) كل  عامة  وبصفة 
املالية) التجارية،) السياحية،)
واالقتصادية التي من شأنها أن تنمي)
وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.
سنة) وتسعون  تسعة   املدة:)

)99)سنة).
هو) الشركة  رأسمال  املــال:) رأس 
درهم) ( 11.111 درهم) ألف  مائة 
حصة) (( 111) ألف) إلى  مقسمة 

بقيمةمائة)(11 ))درهم لكل حصة.
الكتيف) ( السيد) تعيين  التسيير:)

عبد الصادق مسيرا للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)
تحت رقم) بتاريخ فاتح فبراير) 212)

 . 1/2 2 
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 SERVICE RESTAURATION
AIT MELLOUL
إعالن عن تأسيس

ب) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (21 9 سبتمبر) (23 تاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)
ذات) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية):
 SERVICE (: التسمية)
.RESTAURATION AIT MELLOUL

شركة محدودة) الشكل القانوني:)
املسؤولية ذات شريك وحيد.)

الهدف:)مقهى و مطعم.

 3 زنقة) ( 3 رقم) االرتماعي  املقر 

حي) بلوك ب  السادس  شارع محمد 

الحرش ايت ملول.

في) حدد  االرتماعي  الرأسمال 

  111 إلى) مقسم  درهم  ( 11.111

در هم املمثلة) ( ( ( حصة من فئة11 )

للحصة الواحدة في ملكية):

السيد العكير عبد السالم.)

عين العكير عبد السالم)) التسيير:)

مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) يناير) 212) بتاريخ) ) بإنزكان 

رقم)22153.
املسير))
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FIDUCIAIRE AMIZA

SEVEN BIWAA
SARL A.U

رأسمال الشركة  :  11.111  درهم

  - ICE : 002704728000055

RC : 45889

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ( 

تم) يناير 212،) (8 بتاريخ) باكادير 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة باملواصفات التالية):

.SEVEN BIWAA(:(((التسمية

األسماك) شراء) بيع  (: الهدف)

بالتقسيط.

 املقر االرتماعي):)))شارع)  5)رقم)39  

حي املوطفين))اكادير.

املدة:)99)سنة.

يناير) :)من) 1) السنة االرتماعية)

إلى) 3)درنبر.

رأسمال الشركة):)11.111 )))درهم))

ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 

بمقدار)11 )درهم لكل))واحدة.

التسيير:)عين السيد حنين النويني،)

كمسير))للشركة))ملدة))غير محدودة.))
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

باكادير)) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت الـــرقم) ( يناير) 212) (26 بتاريخ)
التجاري) بالسجل  ومسجلة  (98187

في نفس اليوم تحت الرقم)5889 .
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Fidusco(oufaski

 Cabinet(de(comptabilite(et(gestion(des

enterprise

 Tel//0528772248

Av(mly(rachid(n128(guelmim

 STE OTOSSAN CAR
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

تم) (21 8 سبتمبر) (7 بتاريخ)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات املميزات التالية):

التسمية):)اوطوسان كار.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
زنقة السعديين) (: املقر االرتماعي)

رقم)28)كلميم.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 111 على) مقسمة 

11 )درهم.
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

سماللي) يونس  السيد  (: الشركاء)

أبريل) 99   (31 بتاريخ) ( املزداد)

التعريف) لبطاقة  الحامل  بكلميم،)

والساكن) ( (JA 612 8 ( الوطنية رقم)
بزنقة موالي يوسف حي تكنى))رقم) 5 

كلميم.

املزدادة) سماللي  اسماء) السيدة 

بتاريخ)6)يوليو)996 )بكلميم الحاملة)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

موالي) بزنقة  والساكنة  (JA 73753
يوسف حي تكنى))رقم) 5)كلميم.

تبتدئ من فاتح) (: ( السنة املالية)

يناير وتنتهي في) 3)درنبر من كل سنة

:)تسير الشركة حاليا من)) التسيير)

طرف السيدة اسماء)سماللي املزدادة)

بتاريخ)6)يوليو)996 )بكلميم،)الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

موالي) بزنقة  والساكنة  (JA 73753
يوسف حي تكنى))رقم) 5)كلميم.

باملحكمة)) تم  (: )السجل التجاري)
يناير) (22 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

8 21)رقم)9  2 .
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 شركة  اوبلوس بارا تيليال
ش م م ش  و

 STE OPLUS PARA TILILA SARL
محل رقم 3 ، شارع الرضا، بلوك    

حي تيليال اكادير
السجل التجاري رقم 5919 

بتاريخ)8 )يناير) 212)ثم تاسيس)
شركة ذات املسؤولية املحدودة).

بارا) اوبلوس  شركة  (: التسمية)
تيليال.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.
:)تارر منتجات صيدالنية) الهدف)

وطبية ال تحتاج إلى وصفة طبية.
رقم) محل  (: االرتماعي) املقر 
حي)))))))))))))))))) بلوك)  ) الرضا،) شارع  (، 3

تيليال اكادير.
راس املال):)حدد في مبلغ))11111  
درهم مقسمة الى)111 )حصة بثمن)

11 )درهم للحصة في ملكية):
  111 يوسف:) ادعلي  السيد 

حصة.
ادعلي) السيد  عين  التسيير:)
عائشة) ادعلي  والسيدة  يوسف 

مسيران للشركة ملدة غيرمحدودة.
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)
تسجيل الشركة في السجل التجاري)

يناير) من) 1) السنة االرتماعية:)
الى) 3)ديسمبر))من كل سنة.)

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  ثم 
الضبط باملحكمة التجارية باكادير بتاريخ)

28)يناير) 212)تحت رقم)17 98.
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NINASH
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)))
بأكادير) املسجل  يناير) 212،) (8
يناير) 212)تكونت شركة) بتاريخ)  )
مسماة:)) املحدودة  املسؤولية  ذات 
  11.111.11 رأسمالها) (NINASH
 HAY االرتماعي:) مقرها  درهم 
 ASSAKA N° 316 A TIKIOUINE

.AGADIR

الهدف االرتماعي):))
عرض االعالنات.

مطعم.
شراء)وبيع مستحضرات التجميل.
العمليات) رميع  عامة  وبصفة 
العقارية،) التجارية،) الصناعية،)
مباشرة بصفة  املتعلقة   املالية،)
)أو غير مباشرة كلها أو رلها بالعمليات)
أن) شانها  من  والتي  أعاله  املذكورة 

تسهل وتنمي نشاط الشركة.
اساكا) حي  االرتماعي:)  املقر 

رقم)316)ب تكوين اكادير.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.
)رأسمال الشركة):)11111 )درهم)
درهم) ( 11 حصة) ( 111 إلى) مقسم 

لكل حصة مقسمة كما يلي):
ونناش اسماء)511)حصة)؛

طال  �سي محمد)511)حصة.
)من طرف السيدة) تسير الشركة:)
املسيرة) بصفتها  اسماء،) ونناش 
محدودة) غير  ملدة  لشركة  الوحيدة 
املعامالت) لجميع  فردي  بإمضاء)

البنكية واإلدارية للشركة.
من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر.
بمكتبة) تم  القانوني:) اإليداع 
الضبط باملحكمة التجارية التجارية)
رقم) تحت  يناير 212) (28 بتاريخ)

.98 18
تم) التجاري:) بالسجل  التقييد 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
28)يناير 212)تحت) التجارية بتاريخ)

رقم)  59 .
311 P

بلو كيب كونستريكسيون
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
تأسيس) تم  املؤرخ  للعقد  طبقا 
كونستريكسيون) كي   بلو  شركة 

بالخصائص التالية):))
االسم):)بلو كي  كونستريكسيون.

الهدف):)أعمال البناء)والتخطيط)
التفاو�سي.

رأسمال املجموعة):1111 )درهم

التسيير:)سفيان املودن.)

حي) رقم) 1) ( (: االرتماعي) املقر 

اوشاح قرب مسجد تراست انزكان).

املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بأكادير تحت رقم)57 )بتاريخ)21)يناير)

.212 

312 P

ايرفلوك نكوص
ش.م.م

زنقة بدر رقم 17 حي املوظفين اكادير

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

القانون) إحداث  تم  ( 5/1 /212 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة)

)خصائصها كالتالي):

االسم:)ايرفلوك نكوص ش.م.م

واالعمال) اعمال البناء) (: املوضوع)

املختلفة-التجارة.

مقر الشركة):)زنقة بدر رقم)17)حي)

املوظفين اكادير.

مدة الشركة):))99سنة ابتدءا من)

يوم تأسيسها.

الف) مائة  في  حدد  (: رأسمالها)

111 حصة٬قيمة) درهم-مقسمة إلى)

درهم و موزعة) ( 11 كل واحدة منها)

على الطريقة التالية

-)تربن مصطفى:511)حصة.

-ابعلوش محمد:511)حصة.

تسيير و إدارة الشركة):))عين السيد)

ابعلوش) والسيد  مصطفى  تربن 

محمد مسيران وحيدان للشركة ملدة)

غير محدودة.

اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم) تحت  بتاريخ) 212/ 26/1)

98163)السجل التجاري)5863 .

313 P
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كيب لوكاسيون اوطو 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تأسيس) تم  املؤرخ  للعقد  طبقا 

اوطو) لوكاسيون  كي   شركة 

بالخصائص التالية):))

االسم):)كي  لوكاسيون اوطو.)

السيارات) كراء) (: الهدف)

النارية) والدرارات  اوالشاحنات 

وغيرها.

رأسمال املجموعة):)1111 )درهم

التسيير:)الصديق الخر�سي.)

حي) (12 رقم) (: االرتماعي) املقر 

اوشاح قرب مسجد تراست انزكان).

املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بتاريخ) ( 75 رقم) تحت   بأكادير 

21)يناير) 212.
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شنابو انيماسيون

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

يناير) (21 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

شنابو) شركة  تأسيس  تم  (212 

انيماسيون بالخصائص التالية):))

االسم):)شنابو انيماسيون.

تنشيط وتنظيم رميع) ( (: الهدف)

املناسبات والحفالت.

رأسمال املجموعة):)1111 )درهم

التسيير:)ابراهيم أضرضور.

املقر االرتماعي:)رقم)17،)بيس حي)

837)تراست انزكان).

املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بتاريخ) ( 55 رقم) تحت   بأكادير 

21)يناير) 212.
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ودليف
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
تأسيس) تم  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة ودليف بالخصائص التالية):))

االسم):)ودليف.

الطلبيات) توصيل  (: الهدف)

للمنازل.)
رأسمال املجموعة):1111 )درهم.

التسيير:)عبدالحاميد مكدار.

دوار الجديد حي) املقر االرتماعي:)
17 )رقم) 3)الدشيرة الجهادية).

املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بأكادير تحت رقم)211)بتاريخ)27)يناير)

.212 
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شركة يوكا ترونس
ش.م.م.                

رقم 9  تجزيئة االمام حي الهنا 

دراركة اكادير              

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم إحداث القانون) يناير) 212) ( 2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):

االسم:)شركة يوكا ترونس ش.م.م.

املوضوع)-:)نقل البضائع لحساب)

(((((( الغير.)
تجزيئة) ( 9 رقم) الشركة:) مقر 

االمام حي الهنا دراركة اكادير.

)مدة الشركة):)99)سنة ابتدءا من)

يوم تأسيسها.
رأسمالها):)حدد في مائة الف درهم)

كل) قيمة  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم و موزعة على) واحدة منها)

الطريقة التالية):

  111 الشرعي:) يوسف  ( السيد)

حصة.

تسيير وإدارة الشركة):)عين السيد)
وحيدا) مسيرا  موحيس  رضوان 

للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

باكادير) التجارية  باملحكمة  القانوني 

السجل) (98 29/2121 ( رقم) تحت 

التجاري)5937  .
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ZAYRI TRANS
S.A.R.L

الوحيد))) الشريك  قرار  حس  

 ZAYRI(TRANS(S.A.R.L-(AU(لشركة

بتاريخ) )يناير) 212)قرر ما يلي:

بلوك) (28 مقر الشركة:)كراج رقم)

س رقم)26)حي اغروض اكادير).)
  11.111 (: في) حدد  املال  رأس 

111 )حصة من) درهم مقسومة إلى)

وموزعة) الواحدة  درهم  ( 11 فئة)

كالتالي):)

الشرقي حمداوي)111 )حصة.)

(: الشركة) من أهداف  (: املوضوع)

 )نقل البضائع على الوطني و الدولي)

لحساب الغير.

التسيير:)قرر الشريك الوحيد أن)

 ZAYRI(TRANS(-S.A.R.L-(AU(شركة
حمداوي) الشرقي  السيد  سيسرها 

ملدة غير محدودة.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

لدى املحكمة التجارية باكادير بتاريخ)

فاتح فبراير) 212)تحت رقم)32 98 

السجل التجاري رقم)3 59 . 
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ZAKOPANE
التأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  يناير) 212) ( 3

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد))مميزاتها كما يلي):

.Zakopane(:التسمية

السيارات) أرزاء) (: املوضوع)

والدرارات.
مقرها االرتماعي:)بلوك)2)رقم) 3 

تجزئة كيشار ايت ملول.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال:))11.111 )درهم.

السيد) الشركة:) في  املساهمون 

ابراهيم ادبيا)

اإلدارة:)السيد ابراهيم ادبيا.

فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السنة 

يناير الى) 3)ديسمبر من كل سنة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ب) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت) يناير) 212) (27 انزكان بتاريخ)

رقم)218.

319 P

ZOOM SERVICE
 SNC

إنشاء شركة
تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

شركة تضامن ذات املميزات التالية):

 ZOOM SERVICE« (: التسمية)

«SNC

:)شارع ولي العهد) املقر االرتماعي)

الزنقة)9 )الرقم) 9)كلميم

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 111 على) مقسمة 

11 )درهم.

):)اعمال الطباعة واالشهار) الهدف)

ابيهي،) محمد  السيد  (: الشركاء)

لبطاقة) والحامل  الجنسية،) مغربي 

:(JA 13 9التعريف الوطنية رقم

511)حصة.

مغربي) السيد املحجوب ميسين،)

الجنسية،)والحامل لبطاقة التعريف)

:(SH 253 3(الوطنية رقم

511)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في) 3)درنبر من كل سنة

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

ابيهي ملدة غير) السيد محمد  طرف 

محددة.

باملحكمة) تم  (: السجل التجاري)

االبتدائية بكلميم تحت رقم) 272.

320 P
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 SADIK FERES DE

MATERIAUX
S.A.R.L AU

الوحيد))) الشريك  قرار  حس  

 SADIK FERES DE لشركة)

بتاريخ) ( ( (MATERIAUX(S.A.R.L-(AU

21\ 1\ 212)قرر ما يلي:

مقر الشركة):)شقة بالطابق الثاني)

الكائنة برقم)68 )تجزئة الياسمينة)  

ايت ملول.)

(: 11.111 في) حدد  املال  رأس 

111 )حصة من) درهم مقسومة إلى)

وموزعة) الواحدة  درهم  ( 11 فئة)

كالتالي):)

صادق عبد الكريم):)111 )حصة.

املوضوع):)من أهداف الشركة):) )-)

بيع مواد البناء)بالتقسيط.)2)-)منعش)

عقاري.)3)-)بيع عقاقير بالتقسيط.

الوحيد) الشريك  قرر  التسيير:)

 SADIK FERES DE شركة) أن 

MATERIAUX S.A.R.L AU)سيسيرها)

غير) ملدة  محمد  صادق  السيد 

محدودة.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

لدى املحكمة ابتدائية بإنزكان بتاريخ)

رقم) 22,  تحت  (28/1 /212 

السجل التجاري رقم)22253. 
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Société BOURJE ARGANE
 SARL 

 Société(à(responsabilité(limitée 

au(capital(de 110.000 DHS

 Siège(sociale : DR(AMARAGH

 C.R(AGLOU – TIZNIT

إعالن التصفية واإلغالق النهائي 
للشركة 

العادي) الغير  املحضر  بمقت�سى 

درنبر) (3 ( بتاريخ) املنعقد  للشركة 

يناير) بتاريخ) 2) واملسجل  (2121

تقرر عدد) 595،) تحت  (،212  

)ما يلي):

تقرير التصفية.

إعالن اإلغالق النهائي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت،)

بتاريخ)28)يناير) 212)تحت عدد)35.
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BIMOUKTIR
إعالن عن نهاية تصفية الشركة

بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�سى 

لشركة) الشركاء) قرر  (3 / 2/2121

املسؤولية) ذات  (BIMOUKTIR

املحدودة ما يلي):)

الختامي) الحساب  على  املوافقة 

بلعيد) السيد  أنشأها  التي  للتصفية 

نايت بوكنزة)

الشركة) تصفية  إرراءات  إنهاء)

املسماة)))BIMOUKTIR)و ذلك ابتداء)

من تاريخ)2/2121 / 3.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (59 رقم) تحت  بتارودانت 

.27/1 /212 
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STE SCARFO
SARL AU

رأسمال الشركة : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : 62 بلوك ف حي 

الزيتون تيكوين أكادير
رقم السجل التجاري 665 3

حل شركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

حل) تقرر  يناير) 212) (6 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد عنوان مقرها)
بلوك ف حي الزيتون) (62 االرتماعي)

تيكوين أكادير،)فقد تقرر):

الحل املبكر للشركة.

اداني) السيد  املصفي  تعيين 

مصطفى بدون حد زمني.

 62 تعيين مقر التصفية على رقم)

بلوك ف حي الزيتون تيكوين أكادير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   25 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

 212 تحت رقم   981.
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مكت  حسابات شحودي

زنقة)7)بلوك) )رقم)98)شارع املقاومة ايت)

ملول،)51 86،)ايت ملول املغرب

 SOCIETE ACHBAR TRANS 

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

(قفل التصفية)

وعنوان مقرها رقم 97 حي الحمرة 

طريق تزنيت بايت ملول

رقم التقييد في السجل التجاري  : 

 1  

قفل التصفية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2121 نوفمبر) في) 2) املؤرخ 

قفل التصفية لشركة ذات مسؤولية)

 SOCIETE ACHBAR محدودة)

   1.111 رأسمالها) (TRANS SARL

درهم وعنوان مقرها االرتماعي رقم)

بايت) تزنيت  طريق  الحمرة  حي  (97

ملول املغرب نتيجة ل:)مردودية غير)

 97 وحدد مقر التصفية رقم) كافية.)

حي الحمرة طريق تزنيت بايت ملول)

وعين):

السيد(ة))محمد اغير و عنوانه)(ا))

رقم)97)حي الحمرة شارع تزنيت بايت)

ملول املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

حي) (97 رقم) (: بالتصفية) املتعلقة 

ملول) بايت  تزنيت  طريق  الحمرة 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 9 بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

 212)تحت رقم) 5 .
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مكت  حسابات شحودي
زنقة)7)بلوك) )رقم)98)شارع املقاومة ايت)

ملول،)51 86،)ايت ملول املغرب

 SOCIETE ACHBAR TRANS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
(قفل التصفية)

وعنوان مقرها رقم 97 حي الحمرة 
طريق تزنيت بايت ملول

رقم التقييد في السجل التجاري  : 
 1  

حل شركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2121 نوفمبر) في) 2) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 STE ACHBAR TRANS ( ( ( الشريك)
1.111  )درهم) SARLمبلغ رأسمالها)
 97 رقم) االرتماعي  مقرها  وعنوان 
حي الحمرة طريق تزنيت بايت ملول)
املغرب نتيجة ل:)مردودية غير كافية.)
حي) (97 وحدد مقر التصفية ب رقم)
ملول) بايت  تزنيت  طريق  الحمرة 

املغرب)
وعين):

(ا)) السيد(ة))اغير محمد وعنوانه)
رقم)97)حي الحمرة طريق تزنيت بايت)

ملول املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
حي) (97 رقم) (: بالتصفية) املتعلقة 

الحمرة طريق تزنيت بايت ملول.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 9 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

 212)تحت رقم)51 .
326 P

ABRISIMA
SARL

حل شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 11.111  درهم

املقر االرتماعي : دوار ايت هروك 
الصفاء اشتوكة ايت بها

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)2/2121 /31)تقرر ما يلي):
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.ABRISIMA(حل الشركة

دوار) (: للتصفية) االرتماعي  املقر 

ايت هروك))الصفاء)اشتوكة ايت بها.

الحسن)) ابريض  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

تم ايداع امللف القانوني للشركة)

إلنزكان) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)235)بتاريخ) 212/ 28/1 
رقم السجل التجاري)2893 .

327 P

FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

مكت  الحسابات واالستشارات

الهاتف)))77.96.86. 16.6)–)   .15.28.221:

AMOUDO AUTO
قفل التصفية

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

أكتوبر) (26 في) املؤرخ  االستثنائي 

 AMOUDO(2121)قرر شركاء)شركة

AUTO

إعطاء)املصفي السيد اكدود علي)

اإلعفاء)التام.

السيد) قام  التي  العمليات  قبول 

اكدود علي.

السجل) من  الشركة  تشطي  
التجاري

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط 

رقم) 22،) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ)28)يناير) 212.

328 P

 GREEN LAND

CONSULTING
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير) 212،) (6 االستثنائي املؤرخ في)

قرر الجمع العام غير العادي لشركة)

  GREEN LAND CONSULTING

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

الرأسمال) ذات  وحيد  بشريك 

11.111 ))درهم مقرها):)تمونزا اورير)

اكادير.)حيت تقرر ما يلي):

بسب ) للشركة  النهائي  الحل 

الوضع الصافي للشركة.

بمكتبة) القانوني  اإليداع  تم 
باكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  يناير 212) (26 بتاريخ)

.98179
329 P

حسابات اطلنتيس
زنقة موالي إدريس))بلوك)1 )رقم)28))الطابق)

األول الحي الصناعي))اكادير

TEL/FAX(---(05.28.82.29.72 

 Sté MOSTAKBAL SOUSS DE
TRAVAUX DIVERS

  SARL
رأسمالها 211.111 درهم

بلوك 5 تبحرت رعا سيدي ميمون 
ايت ملول

 31 ( بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي 
قرر) ملول،) بايت  (2121 ديسمبر)

الشركاء)ما يلي):
حل مسبق للشركة ابتداء)من) 3  
درنبر))2121)وتصفيتها بشكل ودي.))))
صفة،) في  الشركاء) احد  تعيين 
السيد وشن سعيد،)مغربي الجنسية)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
للشركة) كمصفي  (JB  69 (رقم

طوال فترة التصفية.))))))))))))
رعا) تبحرت  (5 »بلوك) (: تحديد)
كعنوان) سيدي ميمون ايت ملول»،)
الوثائق) شتى  واستالم  للمراسلة 

املتعلقة بالتصفية.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) يناير) 212) (27 يوم) بانزكان 

رقم) 21.
330 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°1  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

15.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE K&F RENT A CARS
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

1/2121 /27،)تم إقرار ما يلي):

التصفية املسبقة للشركة.
باتراح) فوزية  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.
للشركة) االرتماعي  املقر  اختيار 

كمقر للتصفية.
باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

 212/ 27/1)تحت رقم)61.
331 P

SBAGRICOLE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  11.111 درهم  

املقر االرتماعي : تجزئة كمال الدين 
2 رقم : 68 أوالد تايمة

حل الشركة 
القرار) محضر  بمقت�سى  (- (I
االستثنائي للشريك الوحيد املؤرخ في))
  ))يناير)) 212)قرر الشريك ما يلي):

أ)-)حل الشركة قبل األوان).
سبيعي) مبارك  السيد  تعيين  ب)-)

مصفيا للشركة.))
تحديد مقر التصفية بتجزئة) ت)-)

كمال الدين)2)رقم)68)أوالد تايمة.
-)تم اإليداع القانوني باملحكمة) (II
  38 ( االبتدائية بتارودانت))تحت رقم)

بتاريخ) 2)يناير) 212.
332 P

مكت  حسابات شحودي
زنقة)7)بلوك) )رقم)98)شارع املقاومة ايت)

ملول،)51 86،)ايت ملول املغرب

 STE TRANSPORT  JOUAN
INTERNATIONAL

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

(في طور التصفية)
وعنوان مقرها االرتماعي مجموعة 

الريس رقم 8 بايت ملول املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

 1373
حل شركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2121 ( ديسمبر) في) 2) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة حل شركة 

  STE TRANSPORT الشريك) (
JOUAN INTERNATIONAL SARL
درهم) ( 11.111 رأسمالها) مبلغ 
مجموعة) االرتماعي  مقرها  وعنوان 
املغرب) ملول  بايت  (8 رقم) الريس 
وحدد) مردودية غير كافية.) نتيجة ل:)
الريس) مجموعة  ب  التصفية  مقر 

رقم)8)بايت ملول املغرب)
وعين):

السيد(ة))روان عزيز و عنوانه)(ا))
ملول) بايت  (8 رقم) الريس  مجموعة 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)
:)مجموعة الريس) املتعلقةبالتصفية)

رقم)8)بايت ملول املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 9 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

 212)تحت رقم)8  .
333 P

مكت  حسابات شحودي
زنقة)7)بلوك) )رقم)98)شارع املقاومة ايت)

ملول،)51 86،)ايت ملول املغرب

 STE TRANSPORT  JOUAN 
INTERNATIONAL

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

(قفل التصفية)
وعنوان مقرها االرتماعي مجموعة 

الريس رقم 8 بايت ملول
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1373
قفل التصفية

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2121 ديسمبر) في) 2) املؤرخ 
قفل التصفية لشركة ذات مسؤولية)
  STE TRANSPORT محدودة)
JOUAN INTERNATIONAL SARL
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)
الريس) مجموعة  االرتماعي  مقرها 
نتيجة) املغرب  ملول  بايت  (8 رقم)
مقر) وحدد  كافية.) غير  مردودية  ل:)
 8 رقم) الريس  مجموعة  التصفية 

بايت ملول وعين):
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السيد(ة))عزيز روان و عنوانه)(ا))
ملول) بايت  (8 رقم) الريس  مجموعة 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)مجموعة الريس)
رقم)8)بايت ملول املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 9 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

 212)تحت رقم)9  .

334 P

STATION FREIN AGADIR
S.A.R.L 

 SIEGE(SOCIAL : REZ(DE

CHAUSSEE(LOT 982

 ZONE INDUSTRIELLE

AITMELLOUL

التصفية املسبقة
 )-)بمقت�سى محضر الجمع العام)

 23/ 2/2121 بتاريخ) االستثنائي 

تقرر ما يلي):)

التصفية املسبقة للشركة ابتداء)

من اليوم نفسه.

بلكاهية) ( وافق) ( السيد) تعيين 

مصفي للشركة.

مقر الشركة هو مقر التصفية.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

املحكمة االبتدائية بإنزكان تحت رقم)

. 88/212 
الخالصة لإلشهار)

335 P

شركة غيتزي أعمال مختلفة
ش.م.م شريك وحيد

الرأسمال : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : الحي املحمدي، رقم 

2165، أكادير

السجل التجاري : 37117 أكادير

تفويت حصص
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

 2121 23)ديسمبر) املنعقد بأكادير في)

ما يلي):

املصادقة على تفويت)511)حصة)
السيد) إلى  زهير  الخليفي  السيد  من 

برا�سي يونس.
التوزيع الجديد للحصص):

برا�سي يونس):)111 )حصة.
املجموع):)111 )حصة.

تعيين السيد برا�سي يونس الكائن)
بإقامة بيت العتيق،)بلوك)2 ،)عمارة)
وحيد) كمسير  مارتيل،) (،2 شقة) (،9
وذلك) مسمى،) غير  ألرل  بالشركة 
2121)كبديل) 23)ديسمبر) ابتداء)من)

للسيد الخليفي زهير املستقيل.
مالئمة القانون األسا�سي للشركة)
وفق شكلها القانوني الجديد كشركة)

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) 212  (21 في) بأكادير  التجارية 

تحت رقم)97988.
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 ATLANTIC TOURNAGE DE
SUD

SARL AU
شركـة اتلنتيك توغناج دوسيد

 ش.م.م ش و
بلوكا , رقم 3 5 ,حي الهدى اكادير

السجل التجاري رقم  3861 اكادير
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
يناير) بتاريخ)  ) املؤرخ  االستثنائي 
قرر الشريك الوحيد لشركة) (،212 
اتلنتيك توغناج دوسيد ش.م.م ش.و)

ما يلي):
  111 تفويت) على  املصادقة 
حصة في ملكية السيد رشيد ياسين)
الى السيد عبد هللا بنسمينة الشريك)

الجديد والوحيد.
استقالة السيد رشيد ياسين من)
مهامه كمسيروحيد للشركة وتعيين)
كمسير) بنسمينة  هللا  عبد  السيد 

للشركة ملدة غيرمحددة.
تعديل الفصل رقم)7 , 6)و)5 من)

القانون االسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تـم 
 98189 التجارية باكادير تحت عدد)

بتاريخ))2121/ 27/1 . 
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STE ACTIF MASTER
SARL

تفويت الحصص
طبقا ملداوالت الجمع العام الغير)

العادي قرر املشاركون ما يلي:
ايت) حسناء) السيدة  باعت 
للسيد) حصصها  رل  املحجوب 

ابراهيم اوكو.
استقالة املسيرة السابقة السيدة)

حسناء)ايت املحجوب.
السيد ابراهيم أورو يعين املسير)

الجديد للشركة.
تحويل املقر الشركة إلى العنوان)
التالي):)مدينة الوحدة بلوك �سي رقم)

1 7)العيون.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  بتاريخ) 212/ 28/1)

.98 1 
338 P

IMPERIAL PLAYA HOTEL
SARL

شركة محدودة املسؤولية
بتاريخ) 3    عرفي  عقد  بمقت�سى 
))شركة)))))))) 2121،)قرر شركاء) ( ديسمبر)
    IMPERIAL PLAYA HOTEL SARL

ما يلي):
1.111 ))حصة والتي هي) ( تفويت)
والسيد) املنيني  علي  السيد  ملك  في 

مهدي املنيني))لفائدة):
السيد انس العموري واملستفيد)

من)7511)حصة)751.111)درهم.
السيد رياد محمد واملستفيد من)

2511)حصة)251.111)درهم.
استقالة السيدن املسيرين مهدي)

املنيني و علي املنيني.
العموري) انس  السيدين  ( تعيين)
رديدين) مسيرين  رياد  ومحمد 

للشركة.
اإلداري) التوقيع  حق  إسناد 
والبنكي لفائدة السيد انس العموري))))

أو السيد محمد رياد
من) ( 3 و) (7,  6 ( البندين) تغيير 

القانون االسا�سي.

اإليداع) تم  (: القانوني) االيداع 
الضبط) بكتابة  القانوني 
بالداخلة)) االبتدائية  باملحكمة 
رقم))) تحت  بتاريخ) 212/ 29/1)

 . 63/212 
للخالصة و التذكير)

339 P

 MONDIAL COLIS
SARL  A.U

عادى) غير  عام  بمقت�سى محضر 
 1 / 2/2121 بتاريخ) املنـعـقـد 
للشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
(،«MONDIAL COLIS SARL A.U»
الكائـن) درهـم  ( 11.111 رأسمـالها)
حي) رقم) 9) غاندي  شارع  (: مقـرها)

الداخلة اكادير،)ما يلــي):
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة
الخاصة)) حصة  (511 تفويت)
بالسيد بودرة عبد اللطيف الى السيد)

الطاوس انس.
أصبح توزيع الحصص والرأسمال)

الشركة كالتالي):
 511 اللطيف) بودرة عبد  السيد 

حصة)51.111)درهم.
511)حصة)))))) السيد الطاوس انس)

51.111)درهم.
عبد) بودرة  السيد  استقالة 
اللطيف من منصبه كمسير للشركة.

انس)) الطاوس  السيد  تعيين 
كمسير وحيد للشركة.

سواء) خاص  القانوني  االمضاء)
بالنسبة للسيد بودرة عبد اللطيف أو)

السيد الطاوس انس.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير))يوم)) 212/ 27/1 

تحت رقم)98196.
340 P

STE SARMEB
 SARL

RC N° 817
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
محضر) وضع  تم  (1 /16/2121
الخصائص) يحمل  العام  الجمع 

التالية):
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السيد) حصص  رميع  تفويت 

رقم)))) الوطنية  البطاقة  خالد  فاكول 

JC3222 5)للسيد الفقير عبد العزيز)

  JC 55 5 (البطاقة الوطنية رقم

استقالة السيد فاكول خالد من)

تسيير الشركة.

اضافة السيد الفقير عبد العزيز)

   JC3222 5 رقم) الوطنية  البطاقة 

كمسير رديد للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم) بتارودانت  االبتدائية  ( املحكمة)

 212/ 5/1 ))تحت رقم25 .
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 SOCIETE SARA

 COMMERCIAL
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

 CAPITAL(SOCIAL :  100.000

DHS

 SIEGE(SOCIAL :  GARAGE, BLOC

 1 NR 254 HAY(EL(AMAL(AIT

MELLOUL

RC(:((18097(/(INEZGANE

 قرر الجمع العام االستثنائي املنعقد

بتاريخ)) 2)يناير) 212)ما يلي):

ارتماعية) حصة  (511 لـ) تفويت 

من طرف السيد عبدا لكبير اشعيبة)

لفائدة السيد عثمان اشعيبة.

استقالة مسير وتعين مسير رديد)

للشركة.)

التوقيع االرتماعي.

للشركة) القانوني  الشكل  تعديل 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات) شركة  إلى  واحد  شريك  من 

مسؤولية محدودة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

فبراير) (12 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

 212)تحت رقم)265.
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املكت  العام للحسابات واالستشارات
الرقم)6 )شارع)29)فبراير تالبررت أكادير

الهاتف)):))1528 32  3 92 

شركة العجالت املسيرة
«PNEUMATIQUE AL MASSIRA «

 شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 11.111 .2 درهم .

 A 8  8 مقرها اإلرتماعي : الرقم
أمسرنات أكادير

1-)إن الجمع العام املنعقد بتاريخ)
 2)ديسمبر)2121)قرر ما يلي):))

 .)نقل األسهم.
2.)استقالة مسيري الشركة.

وسلطات) تعيين مسير رديد،) (.3
التوقيع.

باإلرراءات) القيام  صالحية  (. 
القانونية.

-)2)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد) تحت  يناير) 212) (22 بتاريخ)

.98127
مقتطف للنشر والبيان
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 SOCIETE TRAVAUX
IRRIGATION TISSIR

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE

 CAPITAL(SOCIAL :  100.000,00
DHS

  SIEGE(SOCIAL :
ZteTafrouderteBniZouliZagora

IF :  25027110
ICE :  002024342000035

 RC 2653
تفويت الحصص االرتماعية

 )-)بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ)
يوم) )يناير) 212)قد تقرر مايلي):

الكريم) عبد  السيد  تفويت 
االنصاري حصة ارتماعية من اصل)

251)حصة لفائدة
السيد حسن االنصاري املمثل) (-
ارتماعية) حصة  للشركة  القانوني 
رميع) مع  حصة  قيمة) 8) ذات 
التي) والقانونية  العادية  الضمانات 

تملكها الشركة.

االنصاري) علي  محمد  والسيد  (-

رميع) مع  ارتماعية  حصة  (83.33

التي) والقانونية  العادية  الضمانات 

تملكها الشركة.

انصار) الهاشمي  والسيد  (-

رميع) مع  ارتماعية  حصة  (83.33

التي) والقانونية  العادية  الضمانات 

تملكها الشركة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم  (- (2

االبتدائيةبزاكورة) باملحكمة  الضبط 

12)فبراير) 212)تحت رقم) 212/ 5.
قــصـــد النـشـــر

344 P

UNITED FRIDGT

 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

 درهم871.111.  رأسمالها 

املقر االرتماعي  : رقم 18 – تجزئة 

مويسات اوالد تايمة - تارودانت

سجل تجاري رقم  :  89   / 

تارودانت

العام) الجمع  قرار  بمقت�سى 

فبراير) ( 3 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2121،)تم اتخاذ القرارات التالية)):)

751 )حصة) -)املصادقة على بيع)

ارتماعية تعود ملكيتها للسيد عبد)

 MAROCشركة إلى  قيوح  الصمد 

.FRUIT BOARD SA

751 )حصة) -)املصادقة على بيع)

ارتماعية تعود ملكيتها للسيد عبد)

 FRESH شركة) إلى  قيوح  الصمد 

.FRUIT S.A.R.L

-)تعديل القانون األسا�سي.

باملحكمة) القـانوني  اإليـداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ)29)يناير)

 212)تحت رقم) 7.

345 P

 SYSTEME FILAH AGRI شركة
SARL

املقر االرتماعي  :  دوار درياد سيدي 
بيبي اشتوكة ايت بها

رقم السجل التجاري 8395 / 
انزكان

 تعديالت قانونية 
العام) للجمع  محضر  بمقت�سى 
قرر) يناير) 212) ( 8 في) االستثنائي 

الشركاء)مايلي):)
املصادقة على عملية تفويت) (- ( 

الحصص التي تمت بين)):))
رقم) عادل  الرحييل  السيد  (-
حيث) (،JM    8 الوطنية) بطاقته 
باع)333)حصة من مجموع حصصه)
رقم) افقير رمال  للسيد  الشركة  في 

 .JB3 99 3(بطاقته الوطنية
رقم) عادل  الرحييل  السيد  (-
حيث) (،JM    8 الوطنية) بطاقته 
باع)333)حصة من مجموع حصصه)
في الشركة للسيد النفاوي مبارك رقم)

 J  3133بطاقته الوطنية
القانوني) الشكل  تحويل  (- (2
»شركة ذات املسؤولية) للشركة من)
إلى) وحيد») شريك  ذات  املحدودة 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة)».)
3)-)التسيير)):))

والسيد) عادل  الرحييل  السيد  (-
غير) ملدة  وذلك  مبارك  النفاوي 

محدودة.
األسا�سي) القانون  تحيين  (- ( 

للشركة.
العام) للجمع  محضر  بمقت�سى 
قرر) يناير) 212) في) 2) االستثنائي 

الشركاء)مايلي):)
شارع) في  للشركة  فرع  انشاء) (-
كلميم) رقم) 7 ) السو�سي  املختار 
مبارك) النفاوي  السيدين  وتعيين 
للفرع ملدة) والرحييل عادل مسيرين 

غير محددة.
-)تم ايداع امللف القانوني للشركة)
لدى املحكمة االبتدائية بإنزكان تحت)

رقم) 27)بتاريخ)22)فبراير) 212 .
346 P
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FABRICHAUD شركة
SARL

RC : 20141

تعديل
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 FABRICHAUD لشركة) االستثنائي 

يناير) 212  املنعقد بتاريخ) ) (SARL

قرر الشركاء)ما يلي):

 %51 فوت السيد هشام حجوبي)

من الحصص التي يملكها في الشركة)

ارتماعية) حصة  (511 مجموع) من 

 251 للشريك الجديد هشام خروب)

حصة ارتماعية.

تحويل املقر االرتماعي للشركة إلى)

العنوان التالي):

رقم) 12 )ب املنطقة الصناعية)

ايت ملول.

السادس) الرابع،) البنود  تغيير 

األسا�سي) القانون  من  والسابع 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)

الرقم) تحت  يناير) 212) (27 بتاريخ)

.21 

347 P

STE B.H.K HOLDING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 11.111   درهــم

مقرها :  تجزئة E 237 املنطقة 

الصناعية تاسيال الدشيرة - انزكان

س.ت :  21999

العام) الجمع  ملشاورات  طبقا 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)1 )ديسمبر)

2121)،تقرر ما يلي):)

املساهمة) معاهدة  اعتماد  (. 

للشركات) االرتماعية  بالحصص 

 TASSILA« و) («ABHAJE  FRERES»
(«O.L.D.B MATERIAUX«(و(«ENGINS

 B.H.K« ( القابضة) ( الشركة) لصالح 

.«HOLDING

من) الشركة  مال  رأس  زيادة  (. (2

  25.511.111 إلى) درهم  ( 11.111

املساهمات) إدماج  خالل  من  درهم 

العينية للحصص االرتماعية للسيد)

البهجة كمال والسيد البهجة حميد)

(«ABHAJE FRERES« شركات) في 

و) («O.L.D.B MATERIAUX« و)

«TASSILA ENGINS»)لصالح الشركة)

عن) («B.H.K HOLDING« القابضة)

حصة) ( .25 .111 إنشاء) طريق 

ارتماعية رديدة موزعة كالتالي):)

 657.111 ( السيد البهجة حميد)

حصة ارتماعية

 657.11 كمال) البهجة  السيد 

حصة ارتماعية

من) و7) (6 املادتين) تعديل  (. (3

النظام األسا�سي.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

يناير) (27 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

 212)تحت رقم)212.

348 P

STE AFRIQUE IRRIGATION

تفويت حصص
-)بمور  عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

26)يناير) 212)تم تقرير ما يلي)):)

لحسن) عزاوي  السيد  باع  (/ 

  111 الرحيم) عبد  انظيف  للسيد 

سهم من حصته من رأسمال الشركة.

عبد) انظيف  السيد  أصبح  (/2

من) حصة  ( 111 ل) مالكا  الرحيم 

رأسمال الشركة.

تم تعين السيد انظيف عبد) (/ 

غير) ملدة  للشركة  كمسير  الرحيم 

محدودة)

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بانزكان بــتاريخ):)12)فبراير) 212)رقم)

.268

349 P

 BEST SERVICE FOR

 TRAINING AND

CONSULTING – SARL

BSTC SARL

بيع حصص إرتماعية بشركة.م.م.

بمور  عقد عرفي حرر بتاريخ)   

ديسمبر)2121)وسجل بانزكان بتاريخ)

إتخاذالقرارات) تم  يناير) 212) (18

التالية):)

-)بيع)511)حصة إرتماعية بقيمة)

طرف) من  درهم  (51.111 إرمالية)

السيد بربيش سعيد،)للسيدة عننش)

فاطمة الزهراء.

القانوني) تم اإليداع  ( (: ( اإليداع) (

بتاريخ بانزكان   باملحكمةاالبتدائية 

28)يناير) 212)تحت رقم225.

350 P

 Société AUTO ECOLE

KHARRAZI

 SARL(au(capital(de 100.000,00 

DHS

 Siège(sociale  :  N°05, IMM

 N° 10, 3EME(ETAGE(LOT

 TOURIZMAR– TIZNIT

بيع الحصص االرتماعية للشركة
الجمعية) ارتماع  على  بناءا 

للشركة) العادية  غير  العمومية 

بتاريخ واملنعقد  أعاله،)  املذكورة 

بتاريخ واملسجل  يناير) 212،) (21 

عدد) 736،) تحت  يناير) 212) (25

تقرر ما يلي):)

-)بيع رميع الحصص االرتماعية)

 511) احمد) الزعيم  السيد  من 

لفائدة السيد خرازي مهدي) حصة))

بقيمة)51.111)درهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بتيزنيت  االبتدائية 

 212)تحت عدد)36.

351 P

 SOCIETE CHOUAIB

ASSISTANCE

 Société(à(responsabilité(limitée

a(associé(unique

 Siège(social  :  HAY(EL(QODS(N°

906 GUELMIM

 RC : 2143

ICE :  002130080000013

IF :  26101157

تعديالت قانونية
العام) الجمع  بمقت�سى  (( 

الشركة) بمقر  املنعقد  االستثنائي 

قرر الشريك) يناير) 212،) (6 بتاريخ)

الوحيد ما يلي):)

 ))البيع النهائي ألسهم الشركة.

تم بيع حصص السيد بن الشاوي)

ماء) الشاوي  بن  للسيد  بوشعي  

الخاصة) ؛) حصة) ( 11 العينين كليا)

بشركة شعي  أسيسطونس).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير)) ( 8 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

 212)تحت رقم)  / 212.

352 P

UNITED FRIDGT

 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 871.111.   درهم

املقر االرتماعي  : رقم 18 – 

تجزئةمويسيط اوالد تايمة - 

تارودانت

سجل تجاري رقم  :  89   / 

تارودانت

العام) الجمع  قرار  بمقت�سى 

ديسمبر) االستثنائي املنعقد يوم) 2)

2121،)تم اتخاذ القرارات التالية)):)

الشركة) رأسمال  من  الزيادة  (-

درهم,) (8.371.111 قدره) بمبلغ 

الشركة) رأسمال  العملية  هده  بعد 

سيصبح)871.111.  )درهم.
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القانون) من  و7) (6 البند) تغير  (-
االسا�سي للشركة.

باملحكمة) القـانوني  اإليـداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم52.
353 P

SOCIETE PETRO BIG
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها 3.111.111 درهم

الطابق الثالت عمارة دارالحديقة 
شقة رقم  32 حي الهدى أكادير

أكادير 23193 س.ت
رفع رأسمال الشركة

تحديت القانون األسا�سي
بمقت�سى قرار غير عادي للشركاء)
لقد تقرر) يناير) 212) املؤرخ في) 2)

مايلي)):)
-)رفع رأسمال الشركة بمبلغ عيني)
من)2.111.111)إلى)3.111.111)درهم
)-)تحيين النظام األسا�سي للشركة.

-تخويل صالحيات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير 212  (28 التجارية ألكادير يوم)

تحت عدد)15  98.
بيان مختصر

354 P

حسابات اطلنتيس
زنقة موالي إدريس بلوك 1  رقم 28 

الطابق األول
الحي الصناعي اكادير

STE SARAPOMPE
SARL

رأسمالها 511.111 درهم
رقم 2 1 -3 1 /7  شارع الحسن 
الثاني بلوك   حي توهمو  ايت ملول        
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
قرر) ملول  بايت  (2121 ديسمبر) ( 5

الشريك الوحيد للشركة مايلي):))
من) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
511.111)درهم إلى)2.111.111)درهم)
5.111 )حصة رديدة) وذلك بإنشاء)
الواحدة) للحصة  درهم  ( 11 بقيمة)
الديون) مع  موازنة  اكتتبت  كلها 

املستحقة للحساب الجاري للشريك)

الوحيد السيد سعود الحسن.

 املصادقة على قانون أسا�سي رديد

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

التعديالت) ملسايرة  وحيد  بشريك 

السابقة.)

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) يناير) 212) (27 يوم) بانزكان 

رقم)215.               

355 P

حسابات اطلنتيس

زنقة موالي إدريس بلوك)1 )رقم)28)الطابق)

األول

الحي الصناعي اكادير

 STE FORAGE ZOUHOUR

SARL

رأسمالها : 811.111,11 درهم

شقة الطابق   بلوك 5 تبحيرت رعا 

سدي ميمون ايت ملول

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

قرر) ملول  بايت  (2121 ديسمبر) (23

الشركاء)مايلي):)

الشركة) رأسمال  في  الزيادة 

إلى) درهم  (811.111.11 من)

وذلك) درهم  ( 1.111.111.11

92111)حصة رديدة بقيمة) بإنشاء)

كلها) الواحدة  للحصة  درهم  ( 11

اكتتبت موازنة مع الديون املستحقة)

الجارية) للحسابات  باملناصفة 

سعيد) وشن  (: السيدان) للشركاء)

والعثماني عبد هللا

أسا�سي) قانون  على  املصادقة 

مسؤولية) ذات  لشركة  رديد 

محدودة ملسايرة التعديالت السالفة.)

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) يناير) 212) (27 بانزكان يومه)

رقم)216.

356 P

DIMAX BUILDING
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير) 212،) ( 7 االستثناء)املؤرخ في)

قرر الجمع العام غير العادي للشركة)

ذات) شركة  (DIMAX BUILDING

وحيد) املحدودةبشريك  املسؤولية 

درهم) (511.111.11 الرأسمال) ذات 

ايت) الصناعي  الحي  ب  (7 1 مقرها:)

ملول عمالة انزكان حيت تقرر ما يلي:

الشركة) رأسمال  في  الزيادة 

درهم) ( 511.111.11 بمبلغ)

إلى) درهم  (511.111.11 من) ونقله 

5.111.111.11)درهم.

القانون) 6من  7)و) البند) تغيير 

األسا�سي لشركة.

بمكتبة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

رقم) تحت  يناير) 212) (28 بتاريخ)

.229

357 P

شركة سوس الكترو تكنيك 
اكريكول 

ش.م.م بشريك وحيد 

برأسمال قدره:11.111.11  درهم

بلوك ب رقم 331 حي املسيرة ايت 

ملول 

الجمع) محضر  بمقت�سى 

(: بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 

املصادقة) تمت  (، (13/ 2/2121

باإلرماع على املقترحات اآلتية):

للشركة) االرتماعي  املقر  .تحويل 

تجزئة) (17 رقم) (: التالي) العنوان  إلى 

تينمل ايت ملول)

-)تحديث القوانين.)

-)صالحيات.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ثم 

بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

(: رقم) عدد  تحت  (1 /12/212 :

2 1/212 
مقتطف قصد االشهار)

358 P

 STE SELT
 SARL

تعديل في شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشركة) تعديل  تقرر  (29/ 1/21 9

STE SELT SARL كالتالي :

رقم) الى:) االرتماعي  املقر  تحويل 

اشتوكة) بيوكرى  الفالح  تجزئة  (29

ايت باها.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) ( 856 رقم) تحت  بانزكان 

 6/ 2/21 9

359 P

FROIJOUL
« .S.A.R.L «

 RC 9637

INEZGANE

تغيير املقر االرتماعي
في) املؤرخ  العقد  بمقت�سى 

قرر) ملول،) بأيت  ( 5/ 2/2121

الشريك الوحيد ما يلي):)

تغيير املقر االرتماعي للشركة إلى)

تجزئة تينمل رقم)236)أيت ملول.

القانون) من  البند) ) تعديل 

األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) بتاريخ) 212/ 1/  ) بإنزكان 

رقم) 8.

360 P

CABINET INFOCERT
ش.م.م. ش.و 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

الوحيد) املؤسس  (16/1 /212 

 CABINET INFOCERT لشركة)

شريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد قرر ما يلي):)

)-)نقل املقر االرتماعي إلى):)رقم)78 

بلوك)D)حي الهدى اكادير.
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-)تجديد القانون األسا�سي للشركة

التسيير:)يعهد بتسيير الشركة ملدة)

غير محددة للسيدة زين  الغول.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت رقم) (212  /1 /26 باكادير في)

.9818 

361 P

 شركة اكما ماتيغييو 

الجمع العام الغير العادي املؤرخ)

اكما) لشركة  (2121 ديسمبر) (31 في)

ماتيغييو)

  11111.11 رأسمال) م  م  ش 

املولد) زنقة  االرتماعي  مقرها  درهم 

الكهربائي رقم)1 )طاطا قرر مايلي):)

بوراح) الطي   السيد  تعيين  (-

كمسييرين) بوراح  علي  والسيد 

للشركة)

االبتدائية باملحكمة   اإليداع 

22)يناير) 212)تحت رقم) )بطاطا في)

.16

362 P

AZRAR FISC

تغيير
االستثنائي) العام  رمعهم  خالل 

املنعقد بتاريخ3 ديسمبر8 21،)قرر)

 AZRAR الوحيدلشركة) الشريك 

مسؤولية) ذات  FISC)»شركة 

محدودة،)ما يلي):

العنوان) الى  الشركة  مقر  نقل 

الثاني) الطابق  (7 رقم) التالي:مكت  

عبد) شارع  رقم) 2) انفالس  عمارة 

الرحيم بوعبيد اكادير

تحديث القوانين.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية اكادير بتاريخ) 212/ 28/1 

تحت رقم)   98.

363 P

«MS.ZERRARI« شركة
س.ت : 6527 تارودانت

تعيين مسيير للشركة
بمقت�سى محضر الجمع العام الغير)

28/19/2121،قرر) بتاريخ) العادي 

الشريك الوحيد ما يلي):

تعيين السيد ساملو أحمد،)مسيير)

للشركة ملدة غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتارودانت).

364 P

EXPEDING شركة
ش.م.م.ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 51.111 درهم

املقر االرتماعي : حي املسيرة

شارع صديق، زنقة الداورة

شقة رقم  ، العيون

RC : 11683 - IF : 14451380

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام)

أكتوبر) ( 9 غير العادي املحرر بتاريخ)

2121)تقرر ما يلي):

تعيين مسير رديد للشركة.

تحديث ملف الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون بتاريخ) 2)ديسمبر)

2121)تحت رقم)2  2121/3.

365 P

شركة»BUMATEC» ش.م.م
رأسمالها)61.111.11 )درهم

مبنى) (265 رقم) االرتماعي:) املقر 

أودمين شارع الحسن الثاني أكادير

تعيين مسير ثاني
الجمع) محضر  بمور  

يوم) املنعقد  االستثنائي  العام 

واملسجل بأكادير يوم) ( 5/1 /212 

شركة) شركاء) قرر  (2 /1 /212 

«BUMATEC»ش.م.م ما يلي:

يوسف) عشاب  السيد  تعيين  (-
الوطنية) التعريف  البطاقة  صاح  
لشركة) ثاني  مسير  (B 13353 رقم)

«BUMATEC»)ش.م.م
شركة فإن  وبالتالي،) (.2 

ستلتزم) ش.م.م  («BUMATEC»
بوكراز) للسيد  املنفرد  بالتوقيع 
واملؤسسات) البنوك  أمام  لحسين،)
االئتمانية وبتوقيع من فصل للسيد)
عشاب) السيد  أو  لحسين  بوكراز 
شبه) العامة،) أمام اإلدارات  يوسف 

العامة و الخاصة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
يوم) 212/ 27/1)تحت رقم)98186.

بمثابة مقتطف وبيان.

366 P

SODAREM شركة
SARL

س.ت 97 5 / تارودانت
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر) بتاريخ) 3) العادي  غير 
2121،)قرر الشريك الوحيد ألغراض)
املساعدة) نشاط  أن  تحديد  إدارية 
واإلصالح،)املورود في هدف الشركة،)
ذات) املركبات  وإصالح  هو مساعدة 

املحركات وسحبها.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتارودانت بتاريخ)5)يناير) 212)تحت)

رقم) 15/212.
367 P

SAHARA CITY
SNC

املقر االرتماعي : حي املستشفى أسا
السجل التجاري رقم 363  بكلميم

ICE : 001081969000036
حل شركة التضامن

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
يوم) واملسجل  ديسمبر) 212) (2 
الجمع) عقد  تم  يناير) 212) (2 
التضامن) لشركة  االستثنائي  العام 

.(«SAHARA CITY SNC»

حيث) درهم،) ( 1.111 رأسمالها)
تقرر ما يلي):

 SAHARA CITY« شركة) حل 
.«SNC

مغربي) تعيين السيد محمد ادر،)
الحامل لبطاقة التعريف) الجنسية،)
املزداد) (JA 2317 (رقم الوطنية 
املسؤول) ( 986 بتاريخ فاتح ديسمبر)

عن التصفية.
للشركة) االرتماعي  املقر  تحديد 

مقرا للتصفية.
وقد تم اإليداع القانوني للشركة)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
تحت) يناير) 212) يوم) 2) بكلميم 
9 / 212)السجل التجاري رقم) رقم)

. 363
368 P

DFI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : دوار اوالد عي�سى، 
قيادة قرية بنعودة، بني مالك، سوق 

أربعاء الغرب
تأسيس

)بمقت�سى عقد عرفي بسوق أربعاء)
األسا�سي) القانون  وضع  تم  الغرب،)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
 DFI TRANS S.A.R.L (: التسمية)

.AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االرتماعي):)دوار اوالد عي�سى،)
قيادة قرية بنعودة،)بني مالك،)سوق)

أربعاء)الغرب.
نقل) (: الشركة) موضوع 

املستخدمين.
رأسمال) ( حدد) (: رأسمال الشركة)
درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 
ارتماعية) حصة  ( .111 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة)
بكاملها،)مكتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
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  111 (: امويمن) إدريس  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد إدريس)

امويمن.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

أربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ) 2  (269 9 الغرب تحت رقم)

يناير) 212.

369 P

SKY CLEAR COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : 5  ، زاوية 

شارع موالي عبد العزيز وموالي 

عبد الحفيظ، إقامة أوسامة، 

مكت  رقم  ، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

تم) يناير) 212،) (6 بالقنيطرة بتاريخ)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

التالية):

 SKY CLEAR (: التسمية)

.COMPANY SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

زاوية   ،  5 (: االرتماعي) املقر 

وموالي  العزيز  عبد  موالي  شارع 

عبد الحفيظ، إقامة أوسامة، مكت  
رقم  ، القنيطرة.

في) املقاولة  (: الشركة) موضوع 

نظافة وارهات املتجر والعمارات.

مقاولة في الحراسة والحماية من)

السرقة.

املقاولة في غرس وصيانة الحدائق)

والشوارع،)الخ)...

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسمال) ( حدد) (: رأسمال الشركة)

درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 

ارتماعية) حصة  ( .111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة)

بكاملها،)مكتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد عبيل هشام):)111 )حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد عبيل) (: التسيير)

هشام.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)37 58)بتاريخ)26)يناير) 212.

370 P

O.T INTERIOR
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 11.111  درهم

مقرها االرتماعي : الطابق الثالث 

فضاء مكت  الهدى، مكت  رقم 9 ، 

شارع األميرة عائشة، القنيطرة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي سجل) (: أوال)

(،2121 بالقنيطرة،)بتاريخ) )ديسمبر)

لشركة) األسا�سي  القانون  حرر 

ذات) املحدودة  املسؤولية  محدودة 

املواصفات) تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية):

 O.T INTERIOR SARL(:(التسمية

.AU

الهدف):)هدف الشركة):

تصدير األثاث.

داخل) البضائع  نقل  في  مقاولة 

وخارج املغرب.

الثالث  الطابق   : االرتماعي) املقر 

فضاء مكت  الهدى، مكت  رقم 9 ، 

شارع األميرة عائشة، القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

حدد رأس) (: الرأسمال االرتماعي)

املال في مبلغ)11.111 )درهم مقسمة)

درهم) ( 11 حصة بقيمة) ( 111 على)

على) الشركاء) بين  موزعة  للواحدة 

الشكل التالي):

  111 (: السيدة محمودي غزالن)

حصة.

املجموع):)111 )حصة.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدارة)

محمودي) السيدة  الوحيدة  املسيرة 

غزالن.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

إلنشاء) (%5 تقتطع) (: الحصص)

ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حس  قرار الشركاء.

ثانيا):)تم تسجيل الشركة بالسجل)

يناير) (25 بتاريخ) بالقنيطرة  التجاري 

 212)تحت رقم)39 58.

371 P

SM NOUR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : 5 ، زنقة سبو، 

مركز املعامالت »ال شوب»، مكت  
رقم  ، الطابق الخامس، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 SM NOUR TRANS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

5 ، زنقة سبو،  (: املقر االرتماعي)

مكت   شوب»،  »ال  املعامالت  مركز 
رقم  ، الطابق الخامس، القنيطرة.

األشغال) (: الشركة) موضوع 

املختلفة أو البناء.

رأسمال) ( حدد) (: رأسمال الشركة)

درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 

ارتماعية) حصة  ( .111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة)

بكاملها،)مكتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد نور الدين سميدي):)111  

حصة.

املدة):)99)سنة.

نور) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

الدين سميدي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)3  58)بتاريخ)3 )يناير) 212.

372 P

ECOSLIM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد 

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) يناير) 212) (6 بتاريخ) بالقنيطرة 

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

الخاصيات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

.ECOSLIM(:(اإلسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقاول) (: االرتماعي) املوضوع 

أشغال مختلفة أو البناء.

املدة):)99)سنة.

املقر):)عمارة) 2)و)26)األميرة اللة)

مكت  رقم) فضاء) (3 عائشة الطابق)

9 )القنيطرة.

الرأسمال):)1.111 )درهم مقسمة)

درهم) ( 11 حصة من فئة) ( 11 إلى)

للحصة الواحدة.

الحصص):)السيد منير عبد الكريم)

:)11 )حصة.
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منير) السيد  السيد  (: التسيير)

عبد الكريم كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.
السجل التجاري):)رقم)55 58.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بالقنيطرة) االبتدائية  باملحكمة 

يناير) 212)تحت رقم)55 58.

373 P

ZE-B TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : 23، شارع أنوال، 

عمارة فلوري   ، املكت  رقم  ، 

ميموزا، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 ZE-B( TRANS( SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االرتماعي):)23، شارع أنوال، 

رقم  ،  املكت   فلوري   ،  عمارة 

ميموزا، القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

املستخدمين.
رأسمال) ( حدد) (: رأسمال الشركة)

درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 

ارتماعية) حصة  ( .111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة)

بكاملها،)مكتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 511 (: الزروالي) زكرياء) السيد 

حصة.

 511 (: بغداد) بورمعة  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد زكرياء) (: التسيير)

الزروالي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
ديسمبر) (23 بتاريخ) (57959 رقم)

.2121

374 P

ELYSEESHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي :  3، زاوية زنقة 

أنوال وزنقة محمد املقري، إقامة 

منار A، املكت  رقم 5، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

.ELYSEESHOP SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

:) 3، زاوية زنقة  املقر االرتماعي)

إقامة  املقري،  محمد  وزنقة  أنوال 

منار A، املكت  رقم 5، القنيطرة.

املالبس) بيع  (: الشركة) موضوع 

الجاهزة.

االستيراد) معامالت  في  وسيط 

والتصدير.

نقل اإلرساليات.
رأسمال) ( حدد) (: رأسمال الشركة)

درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 

ارتماعية) حصة  ( .111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة)

بكاملها،)مكتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 511 (: شريف) سفيان  السيد 

حصة.

 511 (: شريف) وصال  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيدة وصال)

شريف.

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

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)9 585)بتاريخ)28)يناير) 212.

375 P

FIDCONET SARL

 SOCIETE WIHITE WALTER
SERVICE
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
يناير) 212  بتاريخ)  ) بالقنيطرة 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):
 WIHITE« شركة) (: التسمية)

WALTER SERVICE»)ش.ذ.م.م.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر االرتماعي):)59،)شارع موالي)
إقامة موالي عبد) عبد العزيز رقم) )

العزيز القنيطرة.
تهئية) (: االرتماعي) الهدف 

املساحات الخضراء)والنظافة.
العمليات) كل  عامة  وبصفة 
لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 
من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
:)السيدة هارر) التسيير أسند إلى)

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

التسجيل.
رأس املال حدد في مبلغ)11.111  
  111 إلى) مقسمة  للواحدة  درهم 
للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة) حصة 

سدد اكتتابها وتوزيعها كالتالي):
 511 (: اللحياني) هارر  السيدة 

حصة.
 251 (: اللحياني) محمد  السيد 

حصة.

 251 (: السيدة لطيفة البوعزاوي)

حصة.

:)قيدت الشركة) اإليداع القانوني)

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بتاريخ) (58 23 بالقنيطرة تحت رقم)

25)يناير) 212.
من أرل املستخرج واإلشارة

فيدكونيط

376 P

DOUBLE .B TRANS
SARL

الرأسمال االرتماعي 1.111  درهم

املقر االرتماعي : كراج زنقة 8  رقم 

237 حي اإلرشاد - القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

العام) الجمع  عقد  بمور  

سبتمبر) التأسي�سي املؤرخ بتاريخ) 2)

ذات) شركة  تأسست  (،2121

الخصائص) في  محدودة  مسؤولية 

التالية):

إسم)) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.STE DOUBLE .B TRANS SARL

لها كموضوع) الشركة  (: املوضوع)

العمليات) الخارج  في  كما  املغرب  في 

التالية):

نقل األفراد.

الرأسمال) (: االرتماعي) الرأسمال 

درهم) ( 1.111 في) االرتماعي املحدد 

مقسمة على)11 )حصة من فئة)11  

الشكل) الواحدة على  للحصة  درهم 

التالي):

عبد الرفيع بوهولة):)51)حصة.

هشام باحدو):)51)حصة.

  8 زنقة  كراج   : االرتماعي) املقر 

رقم 237 حي اإلرشاد.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

املسؤولين السيد عبد الرفيع بوهولة)

غير) ملدة  باحدو  هشام  والسيد 

محدودة.
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لالحتياط) املائة  في  (%5 (: األرباح)

القانوني والباقي يوزع أو يضاف تبعا)

لقرار الشريك الوحيد أو الشركاء.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  القانوني 

يناير) 212  (26 بتاريخ) بالقنيطرة 
التجاري) السجل  (، 181 رقم) تحت 

تحت رقم)7 585)القنيطرة.
بمثابة بيان ومقتطف

377 P

AOUISSAT GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد 

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2121 ديسمبر) بالقنيطرة بتاريخ) 2)

مسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

ذات) وحيد  بشريك  محدودة 

الخاصيات التالية):

 AOUISSAT (: اإلسم)

.GARDIENNAGE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

شركة) (: االرتماعي) املوضوع 

لحراسة املباني العامة أو الخاصة.

املدة):)99)سنة.

 2 32 رقم) تجزئة األمل) ) (: املقر)

القنيطرة.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة.

(: حسنية) عويسات  (: الحصص)

111 )حصة.

حسنية) عويسات  (: التسيير)

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

السجل التجاري):)رقم)58377.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بالقنيطرة) 2  االبتدائية  باملحكمة 

يناير) 212)تحت رقم)58377.

378 P

FIVE M TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2121 ديسمبر) (28 بالقنيطرة بتاريخ)

مسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

محدودة ذات الخاصيات التالية):

.FIVE M TRANS(:(اإلسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

مقاول نقل) (: املوضوع االرتماعي)

األشخاص.

أشغال مختلفة أو بناء.

املدة):)99)سنة.
الوفاء) تجزئة  (676 رقم) (: املقر)

الطابق األول القنيطرة.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة.

أمين) محمد  السيد  (: الحصص)

زويتة):)11 )حصة.

السيد ميلود زويتة):)311)حصة.

 311 (: السيدة أبو الوفاء)خديجة)

حصة.

التسيير):)السيد محمد أمين زويتة))

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
السجل التجاري):)رقم)57 58.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بالقنيطرة) االبتدائية  باملحكمة 

يناير) 212)تحت رقم)57 58.

379 P

ZD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) يناير) 212) ( 8 بالقنيطرة بتاريخ)

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

الخاصيات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

.ZD TRANS(:(اإلسم
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مقاول نقل) (: املوضوع االرتماعي)

البضائع.
املدة):)99)سنة.

املقر):)23)رقم) )شارع أنوال عمارة)
الزهور)  )مكت  ميموزة القنيطرة.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة.
الخضراوي) السيد  (: الحصص)

مصطفى):)111 )حصة.
الخضراوي) السيد  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  ( مصطفى)

محدودة.
السجل التجاري):)رقم)69 58.

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

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بالقنيطرة) االبتدائية  باملحكمة 

يناير) 212)تحت رقم)69 58.
380 P

AGRO NEW CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) يناير) 212) بتاريخ) ) بالقنيطرة 
إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات الخاصيات التالية):
 AGRO NEW (: اإلسم)

.CONCEPT
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
املوضوع االرتماعي):)بائع الحلزون)

بالجملة.
استيراد وتصدير.

تسيير مستغل فالحي.
املدة):)99)سنة.

شارع أنوال عمارة) رقم) ) (: املقر)
الزهور)  )مكت  ميموزة القنيطرة.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة.

الحصص):)السيد األزهري املهدي)

:)511)حصة.

السيد حقي إسالم):)511)حصة.

املهدي)) األزهري  السيد  (: التسيير)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

السجل التجاري):)رقم)58615.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة فاتح)

فبراير) 212)تحت رقم)58615.

381 P

BERNAG TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد 

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2121 ديسمبر) (28 بالقنيطرة بتاريخ)

مسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

ذات) وحيد  بشريك  محدودة 

الخاصيات التالية):

.BERNAG TRANSPORT(:(اإلسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقاول نقل) (: املوضوع االرتماعي)

األشخاص.

تفاوض.

أشغال مختلفة أو بناء.

املدة):)99)سنة.

املقر):)23)رقم) )شارع أنوال عمارة)

الزهور)  )مكت  ميموزة القنيطرة.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة.

  111 (: برناك محمد) (: الحصص)

حصة.

محمد) برناك  (: التسيير)

كمسيرللشركة ملدة غير محدودة.

السجل التجاري):)رقم)58319.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.
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للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بالقنيطرة) االبتدائية  باملحكمة 

يناير) 212)تحت رقم)58319.

382 P

DIMACAP

شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) يناير) 212) بالقنيطرة بتاريخ) 2)

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات الخاصيات التالية):

.DIMACAP(:(اإلسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

صانع) (: االرتماعي) املوضوع 

منتجات التغليف.

موزع منتورات غذائية.

املدة):)99)سنة.

املقر):)23)رقم) )شارع أنوال عمارة)

الزهور)  )مكت  ميموزة القنيطرة.

درهم) ( .111.111 (: الرأسمال)

فئة) حصة من  ( 1111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة.

(: سليمي) حسام  (: الحصص)

21111)حصة.

 21111 (: بنعيجة) منير  السيد 

حصة.

سليمي) حسام  السيد  (: التسيير)

كمسيرين) ( بنعيجة) منير  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

السجل التجاري):)رقم)13 58.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

25)يناير) 212)تحت رقم)13 58.

383 P

SAADI CACH
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
 رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : الرقم  2 و 25، 
الزنقة 35، القنيطرة

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

التالية):
 SAADI CACH SARL (: التسمية)

.AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

: الرقم  2 و 25،  املقر االرتماعي)
الزنقة 35، القنيطرة.

موضوع الشركة):)تحويل األموال.
رأسمال) ( حدد) (: رأسمال الشركة)
درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 
ارتماعية) حصة  ( .111 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة)
بكاملها،)مكتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
سعدي هجر):)111 )حصة.

املدة):)99)سنة.
التسيير):)أسند إلى السيد سعدي)

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

 3)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)58637)بتاريخ)2)فبراير) 212.

384 P

FKY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
 رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : زنقة هارون 
الرشيد، إقامة فردوس، رقم 3، 

ميموزا، القنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 FKY TRANS SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
هارون) زنقة  (: االرتماعي) املقر 
(،3 رقم) فردوس،) إقامة  الرشيد،)

ميموزا،)القنيطرة.

األشغال) (: الشركة) موضوع 

املختلفة أو البناء.
رأسمال) ( حدد) (: رأسمال الشركة)

درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 

ارتماعية) حصة  ( .111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة)

بكاملها،)مكتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

  111 (: الفقيرات) علي  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

علي) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

الفقيرات.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)58527)بتاريخ)28)يناير) 212.

385 P

A.J AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

 رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : 86، حي اإلنارة، 

الساكنية، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 A.J AMENAGEMENT(:(التسمية

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

86، حي اإلنارة،  (: املقر االرتماعي)

الساكنية، القنيطرة.

األشغال) (: الشركة) موضوع 

املختلفة أو البناء.
رأسمال) ( حدد) (: رأسمال الشركة)

درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 

ارتماعية) حصة  ( .111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة)

بكاملها،)مكتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

  111 (: افريوح) رالل  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد رالل) (: التسيير)

افريوح.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)63 58)بتاريخ)26)يناير) 212.

386 P

GLOBAL CUNTRY
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 11.111  درهم

مقرها االرتماعي : رقم 8، تجزئة 

ميموزا، شقة رقم 3، بئر رامي 

القنيطرة

تغيير مقر الشركة، تغيير نشاط 
الشركة، تفويت الحصص وتغيير 

املسير
غير) العام  الجمع  إثر  على  (: أوال)

 21 9 ماي) (2 العادي املنعقد بتاريخ)

قررت الجمعية) (،21 9 يونيو) ( 8 و)

 GLOBAL« شركة) لشركاء) العامة 

محدودة) شركة  («CUNTRY

  11.111 رأسمالها) املسؤولية 

(،8 رقم) (: االرتماعي) مقرها  درهم،)

تجزئة ميموزا، شقة رقم 3، بئر رامي 

القنيطرة، ما يلي :
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 : كالتالي  الشركة  نشط  تغيير 

مقاولة نقل املستخدمين.

داخل  البضائع  نقل  في  مقاولة 

وخارج أرض الوطن.

مقاولة في نقل األمتعة للغير بدون 

املرافقة.

تغيير مقر الشركة إلى : رقم 221، 

تجزئة لحري�سي، شقة رقم   بئر رامي 

القنيطرة.

املوافقة على تفويت رل حصص :

والسيد  سعيد  التيسالي  السيد 

نعيم عماد بقيمة 111  حصة إلى :

تقبل  وفاء  الصالحي  السيدة 

درهم    11 بقيمة  حصة    111

للواحدة.

سعيد  التيسالي  السيد  استقالة 

من منصبه كمسير للشركة وتنصي  

السيدة الصالحي وفاء مسيرة رديدة 

للشركة.

تعديل كل من البند 3 و   و 6 و 7 

و 2  من القانون األسا�سي.

ثانيا : تم اإليداع القانوني للشركة)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بالقنيطرة بتاريخ)21)ماي)9 21)تحت)

رقم)7 8 )و)25)يونيو)9 21.

387 P

مكت  املوفق للمحاسبة

شهادة تكوين في املحاسبة املعمقة

بمعهد)Comptalia)بمونبليي بفرنسا

 SOCIETE MAROCAINE DE

PESAGE ELECTRONIQUE
SARL

رأسمالها 1.111  دؤهم

املقر االرتماعي : حي لرمود، سيدي 

سليمان

قفل تصفية الشركة 
بمقت�سى عقد عرفي مصادق عليه)

بتاريخ)27)يناير) 212،)تم فسخ عقد)

املغربية) الشركة  املسماة  الشركة 

السجل) ذات  االلكترونية  للموازن 

التجاري رقم)2263،.

لرمود) حي  (: االرتماعي) مقرها  (

بسيدي سليمان من طرف الشركاء)

السيد طارق ايت العيدي والسيد) (:

منير زريبي.

تم قفل تصفية الشركة.

ايت) طارق  السيد  إعفاء) تم  قد 

الشركة) مصفي  مهمة  من  العيدي 

وإبرائه)؛

تم التشطي  النهائي على السجل)

التجاري لهذه الشركة رقم):)2263.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) سليمان  بسيدي  االبتدائية 

رقم) تحت  فبراير) 212) فاتح 

.212 /28
للخالصة والبيان

األستاذ املوفق حميد

388 P

 SOCIETE HSSANIE BEN

OUALI TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

 رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : بقعة رقم   21، 

إقامة ريحان، الطابق األول، الشقة 

رقم 6، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 SOCIETE HSSANIE (: التسمية)

.BEN OUALI TRANS SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االرتماعي): بقعة رقم   21، 

إقامة ريحان، الطابق األول، الشقة 

رقم 6، القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

املستخدمين.

رأسمال) ( حدد) (: رأسمال الشركة)

درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 

ارتماعية) حصة  ( .111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة)

بكاملها،)مكتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

مروان رزوق):)111 )حصة.

املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى السيد مروان) التسيير)

رزوق.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

فبراير) فاتح  بتاريخ  (58593 رقم)

.212 
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 STE SPA MOUTAA
SARL

شركة  محدودة املسؤولية

راسمالها : 11.111  درهم

مقرها االرتماعي : 8 املركز التجاري 

لعيون الهرورة تمارة

تاسيس شركة
بمقت�سى العقد العرفي بتاريخ)8  

يناير) 212،)تم وضع قوانين الشركة)

ذات املميزات التالية):

 STE SPA MOUTAA (: التسمية)

.SARL

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

صالون) (: االرتماعي) الغرض 

مساج،) شعر،) وتصفيف  تجميل 

سبا،)مكياج وتجميل.

املدة):)حددت في)99)سنة.

املقر االرتماعي):)8)املركز التجاري)

لعيون الهرورة تمارة.

الراسمال):)حدد في مبلغ)11.111  

حصة من) ( 111 الى) درهم مقسمة 

فئة)11 )درهم للحصة الواحدة.

 611 الصيباري) موتعى  السيدة 

حصة.

السيدة فاطمة الزهراء)الصيباري)

11 )حصة.

تسير الشركة من طرف) (: االدارة)

السيدة موتعى الصيباري.

كتابة) لدة  القانوني  االيداع  تم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  فبراير) 212،) (2 بتاريخ)

  8 )رقم التقييد بالسجل التجاري)

بتمارة)857 3 .

390 P

STE BAKKARI DIESEL

SARL

العام) الجمع  محضر  ( بمقت�سى)

بتاريخ)29)ديسمبر)2121،)قرر شركاء)

ذات) شركة  (BAKKARI DIESEL

الراسمال) ذات  املحدودة  املسؤولية 

 RUE   IMM(11.111 )درهما مقرها

 MERIEM MAGASIN   BELLE

تقرر على النحو) (،VUE 3 MEKNES

التالي):

اقرار وفاة املتوفى السيد االعراج)

محمد صاح  رقم البطاقة الوطنية)

اكتوبر) (22 بتاريخ) (81 12  Z رقم)

وتأكيد استمرار عمل الشركة) (2121

مع ورثته.

التنازل عن كسور االسهم.

اسهم) اقتسام  على  املوافقة 

 5 1 املتوفى:)السيد االعرج محمد ن)

أسهم ارتماعية لصالح ورثته.

بشكلها) االنظمة  على  املصادقة 

الجديد.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

وقد تم االيداع القانوني باملحكمة)

التجارية بمكناس بتاريخ فاتح فبراير)

واملسجل) (535 رقم) تحت  (،212 

بالسجل التجاري رقم)36627.

391 P
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 STE AMEZMOUN

TRAVAUX

SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط تم) يناير) 212،) ( 2 بتاريخ)

وضع القانون االسا�سي لشركة تحمل)

الخصائص التالية):

 STE AMEZMOU (: التسمية)

.TRAVAUX

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

أشغال البناء) (: الهدف االرتماعي)

وأشغال) مختلفة  أشغال  والترميم،)

البناء)بانواعه.

  11.111 (: الشركة) رأسمال 

حصة من) ( 111 الى) درهم مقسمة 

درهم للحصة موزعة بين) ( 11 فئة)

الشركاء)على الشكل التالي):

 511 (... السيد عبد هللا الدحاني)

حصة.

 511 (... بوشو) ايت  عزيز  السيد 

حصة.

 31 العمارة) (: االرتماعي) املقر 

احمد الوكيلي حسان) (8 الشقة رقم)

الرباط.

الشركة) تسيير  عهد  (: التسير)

ملدة غير محدودة للسيدان عبد هللا)

الدحاني وعزيز ايت بوشو.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

فبراير) فاتح  يوم  بالرباط  التجارية 

 212،)تحت رقم)1659  .

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.  9  5

392 P

 STE FIDO INVEST
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد 

مقرها االرتماعي : رقم  5 حي 

السككينة تمارة

سجل التجاري رقم : 895 9 الرباط

املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�سى 

قرر املسير) (2121 أكتوبر) (31 بتاريخ)

التعديالت التالية):

فسخ الشركة السابق الوانه.

حماموش) هشام  السيد  تعيين 

كمصفي الشركة.

حي) رقم) 5) التصفية  مقر 

السككينة تمارة.

هشام) السيد  املصفي  براءة 

حماموش.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 29 بتاريخ) ( 19781 رقم) تحت 

ديسمبر)2121.
عن النسخة والنص.

393 P

 STE AHLEN
SARL

 SIEGE : KM 5 ROUTE(DE(RABAT

 TANGER

CAPITAL : 32.000.000 DHS

السجل التجاري رقم : 2579

تعديل مقتضيات النظام االسا�سي 
للشركة

ارتماع) محضر  أحكام  بمور  

الجمعية العامة غير العادية وملحق)

الجمعية) ارتماع  محضر  نفس 

شركة) لشركاء) العادية  غير  العامة 

بتاريخ)   املنعقد  (AHLEB SARL

أكتوبر)9 21)تقرر):

املتوفى) ( الشريك) احالة حصص 

الراحلة سيمون روز ابنة الفونس روز)

بتاريخ) 2)اكتوبر)8 21)بالرباط،)الى)

الجواد) عبد  السيد  زورها  الشريك 

وعددها) الوحيد  الوريث  بالفريج 

5  .22)حصة ارتماعية.

 62.392 تفويت) عقد  تصديق 

عبد) السيد  من  ارتماعية  حصة 

الجواد بالفريج للشريك السيد صالح)

الدين بالفريج.

الجواد) عبد  السيد  استقالة 

مسؤولية) ومن  مهامه  من  بالفريج 

تسيير ادارة الشركة.

توزيع الحصص على الشركاء):

(.... بالفريج) الدين  صالح  السيد 

312.865)حصة ارتماعية.

(.... بالفريج) كريم  محمد  السيد 

32 .7 )حصة ارتماعية.

  (.... بالفريج) نزهة  السيدة 

املشاركة االرتماعية.

السيد محمد أوفير))....) )املشاركة)

االرتماعية.

السيد عمر الفارابي))....) )املشاركة)

االرتماعية.

(.... للحصص) االرمالي  املجموع 

321.111)حصة ارتماعية.

تعيين مسير رديد للشركة السيد)

مزداد) مغربي  بالفريج  الدين  صالح 

بالرباط،) ( 952 أبريل) (5 بتاريخ)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

رقم)A3 15)ملدة غير محددة.

تحديث النظام االسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 212،)تحت رقم)238586،)السجل)

التجاري رقم)2579.
االدارة

394 P

STE TAYLOR AND FAYOL
SARL

تاسيس شركة
 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

تأسيس شركة) تم  قد  يناير) 212،)

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):

 STE TAYLOR AND (: التسمية)

.FAYOL

االستشارات) (: االرتماعي) الهدف 

االدارية)+)التنظيم واالستراتيجية.

  11.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

املقر االرتماعي):)اقامة بوسيجور)

زنقة)6)رقم)2)الطابق االر�سي طنجة.

الكريم) عبد  الفحل  (: التسيير)

وبناس عبد املجيد.

االيداع القانوني):)29)يناير) 212.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة التجارية بطنجة) 2 2  .

395 P

STE DB PLANT

السجل التجاري رقم :  915 

التعريف الضريبي :  5897 39

 7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2121،)ش.ذ.م.م.)قرر شركاء) اكتوبر)

شركة)STE DB PLANT،)ما يلي):

السيد) حصص  رميع  تفويت 

2511)حصة) االممي أنس واملمثلة في)

لراسمال الشركة وتفويت) (%(51 أي)

لكعودي) السيد  حصص  رميع 

اي) حصة  (2511 في) واملمثلة  محمد 

(: للسادة) الشركة  لراسمال  (% (51

أي) حصة  (2511   LEANEN BART

 EL %لراسمال الشركة و السيد) (51

 51 2511)حصة أي)  HADJI DRISS

%)لراسمال الشركة.

وعليه تمت استقالة املسير السيد)

 EL السيد) تعيين  وتم  أنس  االممي 

HADJI DRISS)مسيرا للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

يناير) بتاريخ)  ) بمكناس  التجارية 

 212،)تحت رقم)229.

396 P
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STE ZOUBIRTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 11.111  درهم

مقرها االرتماعي :  2 ساحة أبو بكر 
الصديق شقة رقم 8 اكدال الرباط

تعديالت في القانون االسا�سي
العام االستثنائي) الجمع  بمور  
للشركة) (2121 ديسمبر) ( 1 بتاريخ)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
(،ZOUBIRTRAV املسماة) وحيد 
مقرها) درهم،) ( 11.111 رأسمالها)
ساحة ابو بكر الصديق) بالرباط) 2)

شقة رقم)8)اكدال.
التي) االرتماعية  الحصص  بيع 
كانت في حوزة السيد عمر زبير)111  
للحصة) درهم  ( 11 بقيمة) حصة 

الواحدة.
السيد عمر زبير باع لفائدة السيد)
بقيمة) حصة  ( 111 سعيد) الزياني 

11 )درهم للحصة الواحدة.
من) زبير  عمر  السيد  استقالة 
منصبه كمسير للشركة مع تبرئة ذمته)

طيلة مدة التسيير.
تعيين السيد الزياني سعيد كمسير)

رديد للشركة ملدة غير محدودة.
  6 (،7 (، (6 وبهذا سيتغير الفصل)
للشركة) االسا�سي  القانون  من  و  )

على أساس هذا التقسيم الجديد.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
فبراير) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 212،)تحت رقم)1677  .
397 P

 STE S PREMIUM
SARL AU

رأسمالها : 51.111 درهم
مقرها االرتماعي :5  زنقة االبطال 

شقة رقم   اكدال الرباط
السجل التجاري رقم : 5 199 

حل املتوقع لشركة
محضر الجمع العام) تبعا ملا راء)
االرتماعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 
 21 9 ماي) ( 1 بتاريخ) للشركة 
الشركة) في  املساهم  قرر  بالرباط 
 S ذات املسؤولية املحدودة املسماة)

حل) يلي  ما  (PREMIUM SARL AU

ماي) ( 1 من) ابتداء) لشركة  املتوقع 

.21 9

ابراءا) صابر  سفيان  السيد  منح 

بداية) تاريخ  من  تحفظ  ودون  تاما 

تعيين) هذا.) يومنا  حتى  الشركة 

الحامل) صابر  سفيان  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

AD 79597)كمصفي للشركة تعيين)

بمقرها) للتصفية  االرتماعي  املقر 

االرتماعي)5 )زنقة االبطال شقة رقم)

 )اكدال الرباط.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

فبراير) (2 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 212،)تحت رقم)1691  .
االمضاء
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 STE ZILANA
SARL AU

CAPITAL : 100.000 dhs

 SIEGE(SOCIAL : RESIDENCE

 MARWA 4 IMM(C(RDC

BOUTIQUE(C2 SALA(JADIDA

تاسيس شركة
حس  عقد عرفي املسجل بالرباط)

تم تاسيس النظام االسا�سي لشركة)

بالشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد باملواصفات التالية):

 STE ZILANA SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

املنتجات) وبيع  شراء) (: الغرض)

املحلية)(زيت،)العسل)..).

اقامة مروى)   (: املقر االرتماعي)

 C2 محل) االر�سي  الطابق  (C عمارة)

سال الجديدة.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)

  11 سهم بقيمة) ( 111 مقسمة الى)

كامل) بشكل  مدفوعة  كلها  درهم 

ومخصصة بالشريك الوحيد.

العابدين) زين  السيد  (: التسيير)

اوراغ املسير الوحيد ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

السجل) تحت  بسال  االبتدائية 

التجاري رقم)9 358.

399 P

بماكوم

شارع الفوارات الطابق الثالث رقم)7)الحي)

املحمدي الدارالبيضاء

STE CONCEPT VERRE
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 11.111  درهم 

مقرها االرتماعي : زنقة   رقم 8  

تجزئة 9 حي سمارة عين السبع 

الدارالبيضاء

بناءا على الجمع العام االستثنائي)

ديسمبر) (29 تاريخ) في  بالدارالبيضاء)

2121،)تم تقرير ما يلي):

 CONCEPT(الحل املتوقع للشركة

VERRE)في)29)ديسمبر)2121.

عبد) بوحاربي  السيد  تعيين 

التعريف) لبطاقة  الحامل  الرحمان 

كمصفي) (BJ363 75 رقم) الوطنية 

للشركة.

يقع مقر التصفية في الدارالبيضاء)

1 )امباس سعيدة كاليفورنيا.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

تاريخ) 2  في  بالدارالبيضاء) التجارية 

يناير) 212،)تحت رقم)23 762.

400 P

بماكوم

شارع الفوارات الطابق الثالث رقم)7)الحي)

املحمدي الدارالبيضاء

STE GENERALE COM
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
راسمالها : 11.111  درهم 

مقرها االرتماعي : شارع الفوارات 

الطابق الثالث رقم 7 الحي املحمدي 

الدارالبيضاء

بناءا على الجمع العام االستثنائي)

أكتوبر)) ( 3 تاريخ) في  بالدارالبيضاء)

2121،)تم تقرير ما يلي):

اغالق تصفية الشركة.
السجل) من  الشركة  تشطي  

التجاري.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 22 تاريخ) في  بالدارالبيضاء) التجارية 
ديسمبر)2121،)تحت رقم)7  758.
401 P

بماكوم
شارع الفوارات الطابق الثالث رقم)7)الحي)

املحمدي الدارالبيضاء

 STE HIRE AUTOMOTIVE
GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

راسمالها : 2.111.111 درهم 
مقرها االرتماعي :  8 زنقة ابن منير 

الرقم 51 املعاريف الدارالبيضاء
بناءا على الجمع العام االستثنائي)
فبراير))) (6 تاريخ) في  بالدارالبيضاء)

2121،)تم تقرير ما يلي):
بالعنوان) للشركة  فرع  تاسيس 
التالي):)8 )شارع حسن)2)اقامة االمل)

اكادير.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 2 تاريخ) في  بالدارالبيضاء) التجارية 

فبراير) 212،)تحت رقم)8 7635.
402 P

بماكوم
شارع الفوارات الطابق الثالث رقم)7)الحي)

املحمدي الدارالبيضاء

STE DIAR AL BAIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
راسمالها : 11.111  درهم 

مقرها االرتماعي : حي الركبوت 
زنقة 5 رقم    سيدي مومن  

الدارالبيضاء
بناءا على الجمع العام االستثنائي)
أكتوبر)) ( 9 تاريخ) في  بالدارالبيضاء)

2121،)تم تقرير ما يلي):
تعيين مسير وحيد للشركة السيد)
لبطاقة) الحامل  الكريم  عبد  بنوخ 
 B651 52 رقم) الوطنية  التعريف 

ملدة غير محددة.



2871 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

الوحيد) باالمضاء) الشركة  التزام 

الحامل) الكريم  عبد  بونوخ  للسيد 

.B651 52(للبطاقة الوطنية رقم

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

تاريخ) 2   في  بالدارالبيضاء) التجارية 

يناير) 212،)تحت رقم)26 762.

403 P

 STE MASSYLIA & JAD

SOLAR POWER

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالدارالبيضاء)في)23)نونبر)2121،)تم)

تحرير قانون اسا�سي لشركة محدودة)

املسؤولية خاصيتها كالتالي):

 STE MASSYLIA & (: التسمية)

.JAD SOLAR POWER SARL

الشركاء):)السيد بويري زكرياء.

السيد مكوار الرداد.

نشاط الشركة يتمثل) (: املوضوع)

في تركي  الطاقة الشمسية.

املقر االرتماعي):

    WHITE BRODGE CENTER  96  

شقو رقم) 9  ( (9 شارع انفا الطابق)

اقامة ربيع انفا الدارالبيضاء.

املدة):)99)سنة.

راسمال):)حدد في)11.111 )درهم)

مقسم على)111 )حصة،)511)حصة)

لكل شريك.

للسيد) التسيير  أسند  (: التسيير)

بويري زكرياء)ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

تم االيداع القانوني باملركز الجهوي)

لالستثمار لجهة الدارالبيضاء)الكبرى.

404 P

 STE OEUFS COLORES 
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

لشركة) االسا�سي  القانون  وضع  تم 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد وذات املواصفات التالية):

التسمية شركة):)لي زوف كولوري،)

ش.م.م.ش.و.

شقة) (31 عمارة) (: املقر االرتماعي)
لوكيلي) أحمد  موالي  زنقة  (8 رقم)

حسان الرباط.

في) راسمال  حدد  (: الراسمال)

61.111)درهم مكون من)611)حصة)

من فئة)11 )درهم لكل حصة لفائدة:

ياسين بنانة)...)611)حصة.

الغرض):)بيع البيض)(بالتقسيط)،)

تجارة منتجات الحبوب.

املدة):)99)سنة.

السيد) الشريك  يسير  (: املسير)

ياسين بنانة ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل)

التجاري)9159  .

405 P

STE EKAMBIE BRILLANT
SARL AU

مقرها االرتماعي : رقم 2  زنقة عبد 

الكريم ديوري شقة رقم   شارع 

مدغشقر طابق السفلي الرباط

راسمالها : 11.111  درهم

قرار استثنائي حرر في) ( بمقت�سى)

لشركة) الوحيد  املسير  قرر  الرباط 

»اكامبي بريو»)ش.م.م.ش.و.)ما يلي):

حل مسبق للشركة.

تعيين السيد ليونيل بريان الندري)

ايي ايكامبي مصفي للشركة.

  2 برقم) التصفية  مقر  تحديد 

زنقة عبد الكريم ديوري شقة رقم)  

شارع مدغشقر طابق السفلي الرباط.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2121،)تحت رقم)1576  .
406 P

STE JAZELECT EXPRESS
SARL AU

مقرها االرتماعي : طابق االول، 
عمارة رقم  9، شقة رقم 5 زنقة 

نابولي املحيط الرباط
راسمالها : 11.111  درهم

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
لشركة) االسا�سي  القانون  وضع  تم 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد وذات املواصفات التالية):
رازليت) (: شركة) التسمية 

اكسبريس،)ش.م.م.ش.و.
االول،) طابق  (: االرتماعي) املقر 
زنقة) (5 رقم) شقة  رقم) 9،) عمارة 

نابولي املحيط الرباط
في) راسمال  حدد  (: الراسمال)
  111 من) مكون  درهم  ( 11.111
حصة من فئة)11 )درهم لكل حصة)

لفائدة:
  111 (... ( السيد محسن زعنوني)

حصة.
مقاول أعمال الكهرباء) (: الغرض)

ومقاول االشغال املختلفة.
املدة):)99)سنة.

السيد) الشريك  يسير  (: املسير)
محسن زعنوني ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
فبراير) (3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  (،212 

.  9217
407 P

 STE ELITE ACADEMY PRIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

الوحيد) الشريك  قرار  بمور  
تقرر تاسيس) (،2121 نونبر) بتاريخ) )
بشريك املسؤولية  محدودة  شركة 

)وحيدن وتبعا لذلك فانها تتكون من)

السيد يوسف كريم.

 STE ELITE (: الشركة) تسيمة 

.ACADEMY PRIVE SARL AU

مدرسة الكتابة) (: نشاط الشركة)

واملحاسبة) املختصرة  والكتابة 

واعداد االمتحانات.

وعالرات) الشعر  تصفيف 

لثالثة) الشعر  وقص  التجميل 

أشخاص او أكثر.

تجزئة رنان) سال  (: الشركة) مقر 

شقة رقم)   (28 حصار العمارة رقم)

شماعو باب املريسة سال.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

احداثها الفعلي.

مقسم) درهم  (51.111 (: راسمال)

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (511 على)

للواحدة.

التسيير التوقيع ال:)السيد يوسف)

كريم.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

يناير) (25 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

 212،)تحت رقم) 3276.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

408 P

 STE BERALD AFRICAIN

 BOUTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

ديسمبر) بتاريخ)  ) بالرباط  مسجل 

ذات) تاسيس شركة  تم  قد  (،2121

على) تتوفر  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):

 STE (: التسمية التجارية للشركة)

.BERALD AFRICAIN BOUTIQUE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

مواد) بيع  (: االرتماعي) الهدف 

واملواد) الجاهزة  واملالبس  التجميل 

الغذائية االفريقية.
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درهم) ( 1.111 (: رأسمال الشركة)
مقسمة الى)11 )حصة من فئة)11  
الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):
 OSAMUDIAMWEN السيد)
 3  .....  DIGO OMOROGIEVA

حصة.
 OMAMUGE السيد)
IYAFIMONI MOSES ..... 33)حصة.
 UNUAFE BLESSING االنسة)

SALIMO ...... 33)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر):)5 )شارع االبطال شقة رقم)

 )اكدال الرباط.
املسيرون):)

 OSAMUDIAMWEN السيد)
الحامل) (، (DIGO OMOROGIEVA
 A158 39 رقم) تحت  السفر  لجواز 
 UNUAFE BLESSING واالنسة)
SALIMO)،)الحاملة لجواز السفر رقم)
 OMAMUGE A17186 65)والسيد)
الحامل) (، (IYAFIMONI MOSES
 A18 6919 (رقم السفر  لجواز 

وذلك ملدة غير محددة.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
 5 بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 

يناير) 212،)تحت رقم)8713  .
409 P

 STE BA & SON
SARL AU

راسمالها : 111.111.  درهم
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي بسيدي عالل)
البحراوي بتاريخ فاتح فبراير) 212،)
لشركة) االسا�سي  القانون  وضع  تم 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد وذات الخصائص التالية):

 STE BA& (: التسمية االرتماعية)

.SON SARL AU

مقاولة) (: االرتماعي) الهدف 

البناء) وأشغال  املختلفة  لالشغال 

وأشغال) البستنة  التطهير)) (أشغال 

النظافة وأعمال حرة.

 7-1 رياض) حي  (: املقر االرتماعي)

بسيدي عالل البحراوي.

املدة االرتماعية):)99)سنة.

رأسمال االرتماعي):)حدد راسمال)

درهم) ( .111.111 ( الشركة في مبلغ)

حصة من فئة) ( 1.111 مقسمة الى)

11 )درهم للحصة وزعت كما يلي)):

(.. بهيزات) الحفيظ  عبد  ( السيد)

1.111 )حصة.

السنة االرتماعية):)تبدأمن))فاتح)

يناير الى) 3)ديسمبر من كل سنة.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

الحفيظ بهيزات كمسير وشريك واحد)

وموقع للشركة ملدة غير محدودة.

التجاري) السجل  االيداع  تم 

بمكت  الضبط باملحكمة االبتدائية)

بتيفلت بتاريخ)2)فبراير) 212،)تحت)

رقم)719.

410 P

STE SKM & NBR TRAVAUX
SARL

تبعا لقرار استثنائي من الشركاء)

 SKM & NBR TRAVAUX لشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  (،SARL

دوار) االرتماعي  مقرها  املحدودة،)

العطاوية،) ايت بن سكوم الصهريج،)

قلعة السراغنة،)قد تم حل الشركة)

الغني) عبد  السيد  املسير  طرف  من 

سكوم،)وذلك منذ اليوم.

القانوني) االيداع  تم  حيث 

باملحكمة االبتدائية لقلعة السراغنة)

رقم) تحت  يناير) 212،) (27 يوم)

.212 /32

رقم السجل التجاري):)5 8 .

411 P

STE FLORANCE TRAVAUX

SARL AU 

تبعا لقرار استثنائي للجمع العام)

  FLORANCE TRAVAUX لشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  (،SARL AU

 26 مقرها االرتماعي رقم) املحدودة،)

حي الزاوية الطابق الثالث،)العطاوية)

قلعة السراغنة،)قد تم حل الشركة)

الدحاني،) نوال  السيدة  طرف  من 

وذلك منذ اليوم.

القانوني) االيداع  تم  حيث 

باملحكمة االبتدائية لقلعة السراغنة)

رقم) تحت  يناير) 212،) (27 يوم)

212 /3 

رقم السجل التجاري):)3187.

412 P

STE JOURI NEGOCE

SARL AU 

تبعا لقرار استثنائي من الشريك)

  JOURI NEGOCE لشركة) الوحيد 

املسؤولية) ذات  شركة  (،SARL AU

مقرها) وحيد،) بشريك  املحدودة 

الحاج) عرصة  ( 68 رقم) االرتماعي 

تم) قد  السراغنة،) قلعة  الطاهر،)

حل الشركة من طرف السيدة رراء)

بيدي،)وذلك منذ اليوم.

القانوني) االيداع  تم  حيث 

باملحكمة االبتدائية لقلعة السراغنة)

رقم) تحت  يناير) 212،) (27 يوم)

212 /3 

رقم السجل التجاري):)3297.

413 P

STE PLATRE ARM

SARL AU 

)من الشريك) تبعا لقرار استثنائي)

 PLATRE ARM لشركة) الوحيد 

املسؤولية) ذات  شركة  (،SARL AU

املحدودة بشريك وحيد.

مقرها االرتماعي حي االمل رقم) (

السراغنة،) قلعة  العطاوية  (،7 6

قد تم حل الشركة من طرف املسير)

السيد عبد العالي سعدي،)وذلك منذ)

اليوم.

القانوني) االيداع  تم  حيث 

باملحكمة االبتدائية لقلعة السراغنة)

رقم) تحت  يناير) 212،) (27 يوم)

212 /33

رقم السجل التجاري):)3 32.

414 P

STE AL KHABIR INGENIERIE

SARL AU

الوحيد) الشريك  قرار  بمور  

بتاريخ) 2)ديسمبر)2121)لشركة ذات)

وحيد) ( بشريك) املحدودة  املسؤولية 

تقرر):

بورومين) ( ياسر) ( السيد) تعيين 

مسيرا للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 29 يوم) السراغنة  لقلعة  االبتدائية 

يناير) 212،)تحت رقم)38/ 212

رقم السجل التجاري):)  23.

415 P

 STE CE.MULTISERVICES

MAROC

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير) بتاريخ)  ) املؤرخ  االستثنائي 

 212،)قرر الشريك الوحيد للشركة)

 CE.MULTISERVICES MAROC

SARL AU،)ما يلي):

من) الحالي  االرتماعي  املقر  تغيير 

الرباط) اكدال  االبطال  شارع  ( 7

زنقة) الى العنوان التالي محل رقم) )

الدارالبيضاء)حسان الرباط.
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باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

فبراير) بتاريخ) ) بالرباط  التجارية 

التجاري) السجل  رقم  تحت  (،212 

القانوني) االيداع  رقم  (،  591 

.  17 7

416 P

STE PGK CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم وحيد

رأسمالها : 1.111  درهم

مقرها االرتماعي : شارع موالي 

رشيد،عمارة مركز االعمال، الطابق 

الثالث، رقم 7 ، مراكش 

السجل التجاري رقم : 1777  

بعد) الوحيد،) املساهم  يالحظ 

بيع رميع أسهم السيد قادر روكلو)

لصالح السيدة نادية لكحل،)اعتبارا)

من هذا اليوم،)أصبحت االن املالكة)

الوحيدة لجميع االسهم املذكورة.

ملا) نتيجة  الوحيد،) املساهم  قرر 

سبق تعديل املادتين)6)و7)من النظام)

االسا�سي على النحو التالي):

املساهمات):

التاسيس) تم رل  للشركة عند 

مبلغ)1.111 )درهم.

راسمال) تحديد  تم  ( (: الراسمال)

  11 الى) مقسمة  درهم،) ( 1.111

للقيمة) درهم  ( 11 بقيمة) سهم 

االسمية لكل منها،)مدفوعة بالكامل،)

ومخصصة) ( 11 الى) من) ) مرقمة 

للسيدة نادية لكحل املساهم الوحيد)

 5 عق  بيع أسهم الشركة املبرم في)

أغسطس)2121.

علما) الوحيد  املساهم  احيط 

روكلو) قادر  السيد  باستقالة 

 6RUE في) املقيم  الجنسية  ( فرن�سي)

 D’EYSINES 33711 MERIGNAC

السفر) لجواز  وحامل  (، (FRANCE

من) ( 2CL57 6 (رقم الفرن�سي 

منصبه كمدير وحيد للشركة.

بعد) الوحيد،) املساهم  يقرر 

تعيين السيدة نادية) استقالةاملدير،)

  985 اكتوبر) لكحل املزدادة في)  )

للبطاقة) الحاملة  فرنسا،) بدين 

واملقيمة) (PM82  16 الوطنية رقم)

 63 HLM LES AUGIERTS  111 في)

 HLM في) واملقيمة  (، (FRANCE PM

 LES AUGIERTS  111 FRANCE

PM،)بصفتها املسير الوحيد للشركة.

نتيجة ملا) يقرر املساهم الوحيد،)

النظام) من  ( 6 املادة) تعديل  سبق،)

االسا�سي على النحو التالي):

تعيين املسيرين:)من االن فصاعدا)

يتم تسيير الشركة وادارتها فقط من)

املزداد) لكحل  نادية  السيدة  (: قبل)

فرنسا،) بدين  ( 985 أكتوبر) في)  )

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

 63 HLM في) واملقيمة  (PM82  16

 LES AUGIERTS  111 FRANCE

PM،)بصفتها املسير الوحيدة للشركة.

يقرر املساهم الوحيد نقل املقر)
الى مدينة اخرى) للشركة  االرتماعي 

سميحة،) محمد  شارع  (: من) وهي 

(،2 1 رقم) مكت   الثاني،) الطابق 

الدارالبيضاء.

عمارة) رشيد،) موالي  شارع  (: الى)

رقم) الثالث،) الطابق  مركز االعمال،)

7 ،)مراكش.

املساهم) يقرر  سبق،) ملا  نتيجة 

النظام) من  املادة) ) تعديل  الوحيد 

االسا�سي على النحو التالي):

مركز) عمارة  رشيد  موالي  شارع 

  7 رقم) الثالث،) الطابق  االعمال،)

مراكش.

االيداع القانوني):)تمت االيداعات)

املحاكم) سجالت  في  القانونية 

 5 بتاريخ) بالدارالبيضاء) (: التجارية)

 761351 رقم) تحت  يناير) 212،)

يناير) 212،) (29 بتاريخ) بمراكش 

تحت رقم)6 211 .
من أرل التخليص والنشر

التسيير

417 P

الشركة السعودية املغربية 

لالستثمار اإلنمائي

اسماء استثمار

شركة مساهمة

رأسمالها االرتماعي : 2.111.111 

درهم مغربي

املقر االرتماعي : 29 ، شارع 

الجيش امللكي - زاوية زنقة البريهمي - 

اإلدري�سي، الطابق التاسع،

الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 3 655

الدار البيضاء/ التعريف الضريبي 

رقم 111187 1

رقم التعريف املوحد : 

11 56533 111131

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

السعودية) للشركة  العادية  غير 

أسماء) اإلنمائي  لالستثمار  املغربية 

يونيو) ( 1 املنعقدة بتاريخ) انفيست،)

2121،)فقد تقرر ما يلي):

النصاب) احتساب  على  املوافقة 

في االرتماعات املنعقدة) والتصويت 

بالصوت) االتصال  وسائل  عبر 

والصورة أو وسائل مماثلة.

تعديل املواد رقم)8 ،)36)و  )من)

النظام األسا�سي إثر ذلك مع تفويض)

العام) املدير  للسيد  الصالحيات 

لتعديل النظام األسا�سي وفق القرار)

القانونية) باإلرراءات  والقيام  اعاله 

واإلدارية الالزمة في هذا الصدد.

القانوني) باإليداع  القيام  تم 

البيضاء) للدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  يناير) 212،) بتاريخ) 2)

.762  7

لالستخالص والنشر

418 P

ASMA AMENAGEMENT
SARL AU

راسمالها االرتماعي : 61.111.111  

درهم

مقرها االرتماعي : 29  محج 

الجيش امللكي
زاوية زنقة البرهيمي، الطابق 

التاسع، الدار البيضاء
رقم السجل التجاري : الدار البيضاء 

5 7-  9

التعريف املوحد : 

11235 91 111131

الشريك) قرارات  بمور  محضر 

صالحيات) في  املندررة  الوحيد 

الجمعية العامة غير العادية لشركة)

املؤرخ) (ASMA AMENAGEMENT

تقرر ما) (،2121 بتاريخ فاتح ديسمبر)

يلي):

الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ)

61.111.111)درهم عن طريق مقاصة)

على) ومستحقة  محددة  ديون  مع 

611.111)حصة) الشركة عبر إصدار)

للحصة) درهم  ( 11 بمبلغ) رديدة 

  11.111.111 من) ليرتفع  الواحدة 

درهم إلى)61.111.111 )درهم.

املادة) وتعديل  الزيادة  معاينة 

النظام) من  والتاسعة  الثامنة 

األسا�سي إثر ذلك.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

يناير) 212،) بتاريخ) 2) البيضاء)

تحت رقم)6  762.

419 P

STE REFERENCE NUMERIC
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير) 212،)قرر الشركاء) ( 3 بتاريخ)

ما يلي):

غياب) بعد  الشركة  تصفية 

األنشطة ابتداء)من تاريخ)23)ديسمبر)

.2121

كمصفي) ملموم  عادل  تعيين 

للشركة.
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للشركة) االرتماعي  املقر  تحديد 

كمحد) املسبق  الحل  موضوع 

للتصفية.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  فبراير) 212،) فاتح 

.  16 1

420 P

DEALEAD
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

ذات) وحيد،) وشريك  محدودة 

املواصفات التالية):

م) م  ش  (DEALEAD (: التسمية)

ش و.

املقر):) 2)ساحة أبو بكر الصديق،)

شقة رقم)8،)أكدال الرباط.

النشاط التجاري):

أعمال أو إنشاءات متنوعة.

أو) التجارية  الخدمات  تسيير 

أو) املدنية  الزراعية  أو  الصناعية 

العسكرية)(مقاول).

املدة):)99)سنة.
درهم،) ( 11.111 (: املال) رأس 

مقسم إلى)111 )حصة من فئة)11  

يحملها السيد) درهم،)مؤدات كاملة،)

بوخليقي إلياس.

ملدة) إلياس،) بوخليقي  (: التسيير)

غير محدودة.

التسجيل) تم  (، القانوني) االيداع 

تحت) بالرباط  االبتدائية  للمحكمة 
رقم)59 9  )بتاريخ)2)فبراير) 212.

421 P

TIME2IT SIGLE-T2IT
SARL

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات املواصفات التالية):

 TIME2IT SIGLE T2IT(:(التسمية

ش م م.

شارع عقبة الطابق)   ( 6 (: املقر)
رقم)2،)أكدال،)الرباط.

النشاط التجاري):

التحليل،) (البرمجة،) املعلوماتية)

التصميم).

املعلوماتية)(تارر معدات).

أو) (تارر  والتصدير) االستيراد 

وسيط).

املدة):)99)سنة.
درهم،) ( 11.111 (: املال) رأس 

مقسم إلى)111 )حصة من فئة)11  

يحملها السيد) درهم،)مؤدات كاملة،)

عاطلي مبارك.

التسيير):)عاطلي مبارك،)ملدة غير)

محدودة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)

فبراير) (3 بتاريخ) (  9 93 تحت رقم)

.212 

422 P

CAPITALTECH
SARL

مقرها االرتماعي :  2 ساحة أبو بكر 

الصديق الشقة 8 أكدال، الرباط

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ) )يناير)

شركة) تأسيس  تم  بالرباط،) (2121

تحمل الخصائص التالية):

.CAPITALTECH(:(التسمية

مصمم) (: االرتماعي) الهدف 

مهندس) محلل،) (مبرمج،) معلوماتي)

استشاري.
درهم) ( 11.111 (: املال) رأس 

111 )حصة ارتماعية) مقسمة غلى)

موزعة) للحصة  درهم  ( 11 بقيمة)

كالتالي):

611)حصة ارتماعية بقيمة)11  

خالد) السيد  بحوزة  للحصة  درهم 

لزرق.

211)حصة ارتماعية بقيمة)11  

درهم للحصة بحوزة السيد يوسف)

لزرق.

211)حصة ارتماعية بقيمة)11  

درهم للحصة بحوزة السيد عبد هللا)

البقالي.

سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التقيد بالسجل التجاري.

املقر االرتماعي):) 2)ساحة أبو بكر)

الصديق الشقة)8)أكدال،)الرباط.

تعيين السيد عبد هللا) (: التسيير)

البقالي مسير ملدة غير محدودة.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم  لقد 

تحت) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

فبراير) (3 بتاريخ) (  17 7 الرقم)

.212 
التجاري) بالسجل  التقيد  رقم 

.  9 95

423 P

PUNICAGRI
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  يناير) 212،) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

التي) وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالي):

.PUNICAGRI(التسمية):)شركة

الهدف):)بيع مبيدات الحشرات.

بيع األسمدة والبذور.

بيع األرهزة واملعدات.

املقر االرتماعي):)حي العدير تجزئة)
النهضة) )رقم)591-2)وزان.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
درهم مجزأ) (91.111 (: رأس املال)

درهم،) ( 11 911)حصة من فئة) إلى)

الشكل) على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي):

السيدة أمال وزكان)911)حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد أمال وزكان ملدة غير محدودة)

مع رميع الصالحيات لتسيير الشركة.

األرباح) تحديد  بعد  (: األرباح)

لتكوين) (%5 تقتطع) الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  فبراير) 212،) (2 بتاريخ)

.29 6
424 P

VITRIMEDIK LAB
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  يناير) 212،) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة التي خصائصها كالتالي):
 VITRIMEDIK شركة) (: التسمية)

LAB)ش م م.
مستلزمات) بيع  (: الهدف)

الصيدليات.
بيع مواد شبه الصيدلية.

املقر االرتماعي):)إقامة دار الباشا)
مكت ) املختار  عمر  شارع  ب  عمارة 

رقم)  )القنيطرة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
درهم مجزأ) (81.111 (: رأس املال)
درهم) ( 11 حصة من فئة) (811 إلى)
الشكل) على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي):
  61 خدة) بن  وسيمة  السيدة 

حصة.
السيد مراد لعزيري)1 6)حصة.

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

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
غير) ملدة  خدة  بن  وسيمة  السيدة 
الصالحيات) رميع  مع  محدودة 

لتسيير الشركة.
األرباح) تحديد  بعد  (: األرباح)
لتكوين) (%5 تقتطع) الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
يناير) 212،) (28 بتاريخ) بالقنيطرة 
تحت عدد)9   8،)السجل التجاري)

.58539
425 P
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ADSPARK

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2121،)تم وضع القانوني)) 3 )نوفمبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

التي) وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالي):

.ADSPARK(التسمية):)شركة

الهدف):)وكالة الصحافة واإلعالن)

اإللكتروني.

اكرام) تجزئة  (: االرتماعي) املقر 

 23 شارع عبد هللا الشفشاوني رقم)

وزان.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تاسيسها.

درهم مجزأ) (91.111 (: رأس املال)

درهم) ( 11 حصة من فئة) (911 إلى)

الشكل) على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي):

شاهدي) الشاهد  محمد  السيد 

911)حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد محمد الشاهد شاهدي ملدة)

الصالحيات) رميع  مع  محدودة  غير 

لتسيير الشركة.

األرباح) تحديد  بعد  (: األرباح)

لتكوين) (%5 تقتطع) الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  يناير) 212،) ( 5 بتاريخ)

.2929

P)425)مكرر

KAFSO

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة

يوم) بتمارة  عرفي  لعقد  تبعا 

شركة) تم إنشاء) (،2121 23)سبتمبر)

ذات) محدودة،) مسؤولية  ذات 

املميزات التالية):

اسم) أخذت  الشركة  (: االسم)

.KAFSO

األهداف):)مقاول االمن.

املالية) التجارية،) العمليات  كل 

املرتبطة) والصناعية  والعقارية 

بأهداف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

الشركة.

املقر االرتماعي):)الطابق األر�سي،)

رقم) 1،)إقامة الهدى فتح الخير،)حي)

وادي الذه ،)تمارة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.

رأسمال):)حدد في)11.111 )درهم)

ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 

كلها محررة نقدا من طرف الشركاء):

 51.111 سعيد) الخطاب  السد 

درهم.

 25.111 اسامة) الخطاب  السيد 

درهم.

الزهراء) فاطمة  الخطاب  السيد 

25.111)درهم.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى غاية) 3)ديسمبر من كل)

سنة.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد الخطاب سعيد.

األرباح):)بعد خصم)5%)لالحتياط)

القانوني،)الباقي يوزع أو يؤرل حس )

قرارات الجمعية العامة العادية.

اإليداع القانوني تم لدى املحكمة)

رقم) 75   تحت  بتمارة  االبتدائية 

يوم)9 )يناير) 212.

426 P

IRAM CONSTRUCTION
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي قررت شركة)

 IRAM CONSTRUCTION SARL

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات مسير وحيد ش ذ م م ذات رأس)

املال)11.111 )درهم ما يلي):

الشركة) رأسمال  في  الزيادة 

11.111 )درهم ليصل بذلك) بنسبة)

رأسمالها إلى مبلغ)511.111)درهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)1739   

بتاريخ)3)فبراير)2121.

427 P

ديوان األستاذ املصطفى حلي )(موثق)

الحي الحسني):)زنقة اإلمام الغزالي الطابق األول،)

عمارة)3 ،)شقة) )بركان

IRRI-EST شركة
ش م م

هبة ملكية الرقبة لحصص 
ارتماعية

تلقاه) رسمي  عقد  بمقت�سى 

األستاذ املصطفى حلي  موثق ببركان)

بتاريخ)5)يناير) 212):

نجي ) محمد  السيد  وه  

 % 9 ل) الرقبة  ملكية  املحفوظي 

حصة) ( 7.6 1 أي) الحصص  من 

منها) واحدة  كل  قيمة  ارتماعية،)

الشركة) في  له  تعود  درهم،) ( 11

ذات) شركة  (،IRRI-EST املسماة)

مالها) رأس  محدودة،) مسؤولية 

3.611.111)درهم،)مقرها االرتماعي)

القروية) الجماعة  بركان،) بإقليم 

البقعة رقم) القط  الفالحي،) مداغ،)

التجاري) بالسجل  مسجلة  (،  6

االبتدائية) املحكمة  لدى  املمسوك 

معرفة) (، 389 رقم) تحت  ببركان 

(، 1895271 رقم) تحت  ربائية 

ذات التعريف املوحد للمقاولة رقم)

بين) توزع  (،|11 63367 11118 

املوهوب لهم كالتالي):

بنسبة) املحفوظي  حرية  السيدة 

حصة) (3611 رقبة) ملكية  أي  (% 1

ارتماعية.

بنسبة) املحفوظي  ياسين  السيد 

حصة) ( 321 رقبة) ملكية  أي  (% 2

ارتماعية.

بنسبة) املحفوظي  عصام  السيد 

حصة) (32 1 رقبة) ملكية  أي  (%9

ارتماعية.

بنسبة) املحفوظي  أسامة  السيد 

حصة) (32 1 رقبة) ملكية  أي  (%9

ارتماعية.

  76 1 رقبة) ملكية  (: املجموع)

حصة ارتماعية.

رقبة) ملكية  تفويت  منع  مع 

الحصص االرتماعية املوهوبة طيلة)

حياة الواه .

املحفوظي) ياسين  السيد  عين 

الوطنية) التعريف  لبطاقةو  الحامل 

رقم)FA 29  1)بصفته مسير شريك)

في التسيير ملدة غير محدودة.

استثناء)من املبدأ الذي يعطي حق)

التصويت املنتفع في املجموع العامة)

الجموع) في  الرقبة  وملالك  العادية 

الشركاء) اتفق  االستثنائية،) العامة 

نجي ) محمد  السيد  أن  وقرروا 

املحفوظي الذي يملك حق االنتفاع ل)

حصة ارتماعية،) ( 7.6 1/36.111

  8631/36.111 امللكية) وحق 

حصة ارتماعية يتمتع لوحده بحق)

العامة) الجموع  رميع  في  التصويت 

واالستثنائية.

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

الرقبة) ملكية  هبة  مللف  القانوني 

عنه) ترت   وما  ارتماعية  لحصص 

ببركان) االبتدائية  باملحكمة  آثار  من 

رقم) تحت  يناير) 212،) (21 بتاريخ)

.29/212 

428 P
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STE D I R E T
SARL

 DEVELOPPEMENT,
 INVESTISSEMENT,

 REALISATON ET EUTDES
TECHNIQUES

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

ديسمبر) ( 1 بتاريخ) بالرباط  املنعقد 

2121)بشركة)D I R E T)ش ما يلي):

محمد) السيد  استقالة  قبول 

الشرقاوي من مهامه كمسير الشركة)

كما قرر الجمع العام تجديد تفويض)

مهامه) في  الشرقاوي  فريد  السيد 

كمسير الشركة لفترة غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ فاتح فبراير) 212،)تحت رقم)

اإليداع)1667  .

429 P

MANAR ALUMINIUM
ش م م

حل شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال)

قرر الجمع) (،2121 سبتمبر) (31 يوم)

 MANAR العادي لشركة) العام غير 

مقرها) م،) م  ش  (ALUMINIUM

طريق) البركة  تجزئة  االرتماعي) )

  11.111 رأسمالها) سال،) القنيطرة 

التجاري) بالسجل  املسجلة  درهم 

بسال تحت رقم)7367)ما يلي):

 MANAR شركة) نهائيا  حل 

ALUMINIUM)ش م م.

تعيين السيد عبد الحميد بنمونة)

بتحقيق) وذلك  الشركة  كمصفي 

األصول وتسديد الخصوم.

املقر) تحديد  العام  الجمع  قرر 

 MANAR االرتماعي لتصفية شركة)

بالعنوان) م  م  ش  (ALUMINIUM

التالي):

القنيطرة) طريق  البركة  تجزئة  ( 

سال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) بسال،) االبتدائية 

 212،)تحت رقم)35823.

430 P

REPRO MASTER
ش م م

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

نوفمبر) بتاريخ) ) بالرباط  املنعقد 

9 21)بشركة)REPRO MASTER)ش)

م م ما يلي):

للشركة) االرتماعي  املقر  تحويل 
3 ،)زنقة وهران حسان،)الرباط) من)
 3 رقم) متجر  وهران  زنقة  (15 إلى)

حسان،)الرباط.

السيد) استقالة  على  املوافقة 

محمد اإلدري�سي العمراوي من مهامه)

كمسير الشركة وتعيين السيدة سناء)

موالي) والسيد  العمراوي  اإلدري�سي 

هشام اإلدري�سي العمراوي كمسيرين)

مشتركين للشركة ملدة عامين.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم اإليداع) (،2121 مارس) (3 بتاريخ)

.  6 

431 P

QUAL-SYNER
SARL

راسمال الشركة : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : 39 شارع ابن سينا 

أكدال، الرباط

السجل التجاري : 91539

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

بتاريخ)7)ديسمبر)2121،)قرر ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد محمد عبد اللطيفي)

كمصفي للشركة.

بالعنوان) التصفية  مقر  تحديد 

التالي):

أكدال،) سينا  ابن  شارع  (39

الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الرقم) تحت  بالرباط  التجارية 

3 195 )بتاريخ) 2)ديسمبر)2121.

432 P

GREEN EXPERT

SARL

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

23)نوفمبر)2121،)تم تأسيس شركة)

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):

 GREEN EXPERT (: التسمية)

.SARL

زنقة لبنان) (، 2 (: املقر االرتماعي)

رقم)3)املحيط،)الرباط.

تصميم) (: االرتماعي) املوضوع 

وإنشاء)املساحات الخضراء.

عمليات البستنة والسقي.

درهم دفع) ( 11.111 (: رأس املال)

نقدا مقسم إلى)111 )حصة من فئة)

إلى) مسندة  واحدة  لكل  درهم  ( 11

الشركاء.

السيد) إلى  مسندة  حصة  ( 91

سعيد املأموني.

السيدة) إلى  مسندة  حصة  (5 1

امينة كندى.

:)تسيير الشركة ملدة غير) التسيير)

امينة) السيدة  طرف  من  محدودة 

كندى الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)

.LB  7 86

أو السيد سعيد املاموني الحامل)

.IC 688  (للبطاقة الوطني رقم

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)26)يناير) 212،)تحت)

رقم)1566  .

رقم السجل التجاري):)9163  .

433 P

SUPER MARCHE SAADANI
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
يناير) (7 تبعا للعقد العرفي بتاريخ)
 212،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):
 SUPER MARCHE (: التسمية)

.SAADANI
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
السوبر) وإدارة  إنشاء) (: املوضوع)
ماركت واملتارر ورميع أماكن توزيع)
التجارة) األخرى،) الغذائية  املواد 
واألشياء) الغذائية  املنتجات  في 
سوبر) شكل  على  لألسر  املخصصة 

ماركت مجاني)............الخ.
تجزئة املستقبل،) (: املقر الرئي�سي)

رقم)7 )و الرقم)8 ،)العيون.
الراسمال):)حدد في مبلغ)11.111  
حصة من) ( 111 إلى) درهم مقسمة 
مقسمة) للواحدة،) درهم  ( 11 فئة)

كاآلتي):
السيد سيدي خليل ولد الرشيد)

511)حصة.
 251 الرشيد) ولد  خية  السيدة 

حصة.
 251 السيد حمودي ولد الرشيد)

حصة.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

سيدي خليل ولد الرشيد.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  يناير) 212،) (25 بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (212 /233
التحليلي عدد) الرقم  التجاري تحت 

.3 877
434 P

OUMLIL LINE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
تم وضع قوانين) (،2121 28)ديسمبر)

الشركة ذات املميزات التالية):
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.OUMLIL LINE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)عالمات الطريق األفقية)

والعمودية.

املعدات الحضرية والعقارات.

الطرق) إشارات  وتسويق  تصنيع 

صيانة) وأعمال  واألفقية  الرأسية 

الطرق وصيانتها.......الخ.

السمارة،) شارع  (: الرئي�سي) املقر 

رقم) الطابق الثاني،) إقامة رقم) 1،)

12،)العيون.

مبلغ) في  حدد  (: الرأسمال)

إلى) مقسمة  درهم  ( .111.111

درهم) ( 11 فئة) حصة من  ( 1.111

للواحدة،)مقسمة كاآلتي):

 5111 خرشام) محمد  السيد 

حصة.

السيد عبد هللا بوفي)5111)حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

محمد خرشام.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2121 يناير) بتاريخ) 3)

وتم تسجيلها بالسجل) (2121/3268

التحليلي عدد) الرقم  التجاري تحت 

.3 5 9

435 P

RILAGO
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)5 )يناير)

 212،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):

.RILAGO(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املواد) وتوزيع  نقل  (: املوضوع)

الغذائية ومستحضرات التجميل.

املأكوالت) رميع  وتوزيع  نقل 

البحرية.

لجميع) والدولي  املحلي  النقل 

البضائع.
رقم) مكة،) شارع  (: الرئي�سي) املقر 

13،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111  

حصة من) ( 111 إلى) درهم مقسمة 

بالكامل) وتملكها  درهم  ( 11 فئة)

السيد سعيد كوكار.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

سعيد كوكار.

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

رقم) تحت  يناير) 212،) (25 بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (212 /232

التحليلي عدد) الرقم  التجاري تحت 

.3 879

436 P

LAMARTIMA PECHE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)21)يناير)

 212،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):

 LAMARTIMA (: التسمية)

.PECHE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

بيع األسماك الطازرة) (: املوضوع)

واملجمدة بالجملة.
طول) على  البحري  الصيد 

السواحل الوطنية والبحرية.

الصيد البحري والساحلي وأعماق)

البحار بجميع أشكاله في املغرب وفي)

الخارج.

  95D إقامة) (: الرئي�سي) املقر 

تجزئة الوكالة) )بلوك)D)شقة رقم)  

املستقبل) أمام تجزئة  األول  الطابق 

الصحي العيون ص ب) 3  )العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111  

حصة من) ( 111 إلى) درهم مقسمة 

بالكامل) ويملكها  درهم  ( 11 فئة)

السيد لحسن الباز.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)
لحسن الباز.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  يناير) 212،) (27 بتاريخ)

.212 /258
التجاري) بالسجل  تسجيلها  وتم 
تحت الرقم التحليلي عدد)  9 3.

437 P

 STE TANMIA CENTRE
 FOR TRAINING AND

CONSULTING
SARL

السجل التجاري : 25 5 
التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

التالي):
تغيير الشكل القانوني للشركة من)

.SARL(إلى(SNC
توسيع نشاط الشركة.

رفع رأس مال الشركة من)1.111  
درهم إلى)11.111 )درهم.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
فبراير) (3 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

 212،)تحت رقم)356/ 212.
438 P

STE MARRU-DECHETS
SARL AU
RC : 7243

تعديالت قانونية
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (،2121 يوليو) ( 3 بتاريخ)

املصادقة على ما يلي):
تفويت حصص ارتماعية.

تم تفويت)111 )حصة من طرف)
السيدة مومو ارو لصالح السيد عبد)

الرحيم اعفان.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد عبد الرحيم اعفان ملدة غير)

محدودة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
يوليو) ( 5 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2121)تحت رقم) 37 /2121.
439 P

STE SKY SAHARA

SARL

سجل تجاري رقم 27857

تغيير شركة
التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية):

حصة) (511 بيع حصص الشركة)

من عبد الرحيم اضرضور إلى السيد)

محمد ادزيم.

تغيير الشكل القانوني لشركة من)

.SARL(إلى(SARL AU

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

فبراير) (2 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

 212،)تحت رقم) 212/  3.

440 P

 LA CENTRALE DES

CHANTIERS

SARL AU

راسمالها : 2.111.111 درهم

مقرها االرتماعي : عمارة 31 شقة 

18 شارع موالي احمد لوكيلي 

حسان، الرباط

تأسيس شركة
بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

قوانين) وضع  تم  (2121 8)يناير)

الشركة ذات املميزات التالي):

 LA CENTRALE DES (: التسمية)

.CHANTIERS SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الغرض االرتماعي بإيجاز):

أشغال البناء)وأشغال مختلفة.

االستيراد والتصدير.

املدة):)حددت في)99)سنة.

 31 عمارة) (: االرتماعي) املقر 

شارع موالي احمد لوكيلي) (18 شقة)

حسان،)الرباط.
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مبلغ) في  حدد  (: الرأسمال)

إلى) مقسمة  درهم  (2.111.111

21.111)حصة قيمة كل واحدة)11  

يونس) رزوق  السيد  يمتلكها  درهم 

21.111)حصة.

تسير الشركة من طرف)) (: اإلدارة)

السيد رزوق يونس.

تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  فبراير) 212،) (3 بتاريخ)

.  92 5

441 P

AZ MONEY
ش م م ش و

تأسيس شركة
بمور  عقد عرفي مؤرخ في فاتح)

شركة) تأسيس  تم  (،2121 ديسمبر)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها))املواصفات التالية):

:(AZ MONEY(:(التسمية

تحويل) (: االرتماعي) الهدف 

األموال.

املقر االرتماعي):)  2)حي الوحدة)

شارع محمد الخامس الخميسات.

املدة):)99)سنة من تاريخ التأسيس.

  11.111 في) حدد  (: الراسمال)

حصة) ( 111 إل) مقسمة  درهم 

للحصة) درهم  ( 11 من) ارتماعية 

االرتماعية.

  111 يزيدي) علوي  زهير  السيد 

حصة ارتماعية.

تسييير الشركة):)عين السيد زهير)

علوي يزيدي وكيال وحيدا للشركة مع)

رميع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (35 رقم) تحت  بالخميسات 

فاتح فبراير) 212.
للنسخ والبان

الوكيل

442 P

SOUK ZARBIA
ش م م ش و

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمور  

شركة) تأسيس  تم  (2121 5)مارس)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):

.SOUK ZARBIA(:(التسمية

:)بيع منتورات) الهدف االرتماعي)

يدوية.

االستيراد والتصدير.

املتاررة.
حي) (315 رقم) (: االرتماعي) املقر 

النصر سيدي عالل البحراوي.

املدة):)99)سنة من تاريخ التأسيس.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)11.111 )درهم مقسمة إلى)111  

درهم) ( 11 من) ارتماعية  حصة 

للحصة االرتماعية.

  111 عندلي ) حورية  السيدة 

حصة ارتماعية.

السيدة) عينت  (: الشركة) تسيير 

مع) للشركة  وكيلة  عندلي   حورية 

رميع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

مارس) ( 6 بتاريخ) (2 1 رقم) تحت 

.2121
للنسخ والبان

الوكيل

443 P

رشكة صوفينور)-)للمحاسبة واإلعالميات ش ذ م م

املقر االجتامعي : زاوية شارع موالي عبد العزيز 

وزنقة واد املخازن رقم 5 و8 القنيطرة

الهاتف : 0537377871

النقال : 0620595965

الفاكس : 0537362538

HA TRAVEL شركة
ش ذ م م

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ)6)يناير) 212.

 HA TRAVEL تأسيس شركة) تم 

ش ذ م م.

املقر االرتماعي):)59)إقامة موالي)
العزيز شارع موالي عبدالعزيز) عبد 

رقم) )القنيطرة.
نقل) (: االرتماعي) الهدف 

املستخدمين.
العمليات) كل  عامة  وبصفة 
لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 
من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
التسيير أسند إلى السيدان حنيف)

أيوب.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.
  11.111 راس املال حد في مبلغ)
حصة) ( 111 إلى) مقسمة  درهم،)
سدد) للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة)

اكتتابها وتوزيعها كالتالي):
السيد حنيف أيوب)111 )حصة.
تم لدى املركز) (: اإليداع القانوني)
الرباط،) بوالية  لالستثمار  الجهوي 
بالسجل) وقيد  القنيطرة  سال،)
التجاري بالقنيطرة تحت رقم) 5835 

بتاريخ) 2)يناير) 212.
من أرل املستخرج واالشارة

صوفينور

444 P

رشكة صوفينور)-)للمحاسبة واإلعالميات ش ذ م م

املقر االرتماعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)

وزنقة واد املخازن رقم)5)و8)القنيطرة

الهاتف : 0537377871

النقال : 0620595965

الفاكس : 0537362538

 GOLD EVOLUTION شركة
ش ذ م م

تحويل املقر االرتماعي للشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة بتاريخ)8)ديسمبر)2121.
تم تحديد ما يلي تبعا للمحضر):

تحويل املقر االرتماعي الكائن ب)
شارع) العزيز  عبد  موالي  إقامة  (59
موالي عبد العزيز رقم) )القنيطرة إلى)
املقر الجديد الكائن بالقنيطرة)83)أبو)
بكر الصديق مكت  رقم) )إقامة مها).

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

يناير) 212،) (21 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)81995.
للضبط والنشر

من أرل املستخرج واإلشارة

صوفينور

445 P

رشكة صوفينور)-)للمحاسبة واإلعالميات ش ذ م م

املقر االرتماعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)

وزنقة واد املخازن رقم)5)و8)القنيطرة

الهاتف):) 153737787

النقال):)1621595965

الفاكس):)1537362538

HK ARBO MAROC شركة
ش ذ م م

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ)21)يناير) 212.

 HK ARBO شركة) تأسيس  تم 

MAROC)ش ذ م م.

املقر االرتماعي):)59)إقامة موالي)

العزيز شارع موالي عبدالعزيز) عبد 

رقم) )القنيطرة.

التسيير) (: االرتماعي) الهدف 

واالستغالل الفالحي.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

:)أسند إلى السيد بركاش) التسيير)

محمد والسيد املبرور كمال.

فاتح) ( تبتدئ من) (: السنة املالية)

يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

رأس املال حدد في مبلغ)11.111  

حصة) ( 111 إلى) مقسمة  درهم،)

سدد) للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة)

اكتتابها وتوزيعها كالتالي):

السيد بركاش محمد)511)حصة.

السيد املبرور كمال)511)حصة.
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لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

التجاري) بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

بتاريخ) بالقنيطرة تحت رقم) 8 58)

27)يناير) 212.
من أرل املستخرج واإلشارة

صوفينور

446 P

شركة صوفينور للمحاسبة واإلعالميات

ش.ذ.م.م

املقر اإلرتماعي):زاوية شارع موالي عبد العزيز)

وزنقة واد املخازن رقم)5)و8)القنيطرة

الهاتف):) 1537.37.78.7

النقال):) 9. 16.62.3

الفاكس):)1537.36.25.38

 ASSISTANCE شركة

 TECHNIQUE ET ETUDE

ENGINEERING ATEE
ش.ذ.م.م

تحويل املقر اإلرتماعي للشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) يناير) 212) (6 يوم) بالقنيطرة 

تحديد ما يلي))تبعا للمحضر.

الكائن) اإلرتماعي  املقر  تحويل 

بالقنيطرة تجزئة)2237)حدادة عمارة)

1 )شقة)73 )إلى املقر الجديد الكائن)

الثاني) الحسن  شارع  ( 5 بالقنيطرة)

مكت  رقم)8.

طه) داوود  السيد  استقالة 

والسيد ابراهيم سليمان من منصبهم)

كمسرين.

مسيرا) طه  داوود  السيد  تعيين 

وإعطائه) محددة  غير  ملدة  للشركة 

حق التوقيع.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

فبراير) 212  (3 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)288 8.
للضبط والنشر

من أرل املستخرج واإلشارة

صوفينور

447 P

HAYASAN INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 1.111.11  درهم

املقر اإلرتماعي :   شارع واد زيز 
الطابق الثالث شقة رقم 7 أكدال 

الرباط
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) يناير) 212،) (29 بتاريخ) بالرباط 
اإلستثنائية) الجمعية  محضر  تحرير 
 HAYASAN INVEST SARL لشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU
بشريك وحيد الدي تقرر فيه ما يلي):

اإلعتراف بنقل األسهم):
يقرر املساهم الوحيد في شخص)
السيدة سامية فزازي علما بمشروع)
األسهم) رميع  ونقل  التحويل 
 HAYASAN شركة) في  تملكها  التي 
سهم،) ( 11 INVEST SARL AU،أي)
مجانا لصالح السيدة ليلى الررراجي،)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.AA 98  
و7  (6 للمادتين) املقابل  التعديل 

و6 )من النظام األسا�سي.
االعتماد الكامل للنظام األسا�سي)

املحدث.
مسائل أخرى.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد) تحت  فبراير) 212) بتاريخ) )

.  175 
للتلخيص والنشر

املسير

448 P

CISCO MOROCCO 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
ذات الرأسمال : 1.111.11  درهم

الكائن مقرها اإلرتماعي : ب 7  زنقة 
البحتري، حي كوتيي، الدارالبيضاء 

املغرب
مسجلة بالسجل التجاري 

للدارللبيضاء تحت عدد 9 2769
للشركة،) الوحيد  الشريك  قرر 

بتاريخ)26)نوفمبر)2121)ما يلي):

للشركة) اإلرتماعي  املقر  نقل 
البحتري،) زنقة  ( 7 ب) املتوارد 
املغرب،) الدارالبيضاء) كوتيي،) حي 
الكولين) تجزئة  (: اآلتي) العنوان   إلى 
سيدي) الثاني،) الطابق  ( 1 رقم)

معروف،)الدارالبيضاء)املغرب.
النظام) من  (5 البند) تعديل 

األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)
 3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
 763799 عدد) تحت  فبراير) 212)
بالسجل) التعديلي  والتسجيل 
 3 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجاري 

فبراير) 212)تحت رقم) 362.
لإليداع))والنشر

املسيرة

449 P

BEARINGPOINT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال : 1.111.11 8.7 درهم
املقر اإلرتماعي : مركز التوأم، برج 
الغرب، زاوية شارع الزرقطوني 

وشارع املسيرة الخضراء، 11 21 
الدارالبيضاء املغرب

املسجلة بالسجل التجاري 
للدارالبيضاء تحت رقم  23627

بمور  املشاورة الخطية بتاريخ)
  )يناير) 212،)قرر شركاء)الشركة):
السيد) باستقالة  علما  اإلحاطة 
مهامه) من  فيردي  بول  ريمي  هوق 
من) ابتداء) وذلك  للشركة،) كمسير 

فاتح يناير) 212.
كارين) أكسيل  ( السيدة) تعيين 
أوديل باكي،)ذات الجنسية الفرنسية،)
فوري) بأثر  وذلك  للشركة  كمسيرة 

ملدة غير محددة.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)
 3 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 
 763798 رقم) تحت  فبراير) 212)
بالسجل) التعديلي  والتسجيل 
 3 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجاري 

فبراير) 212)تحت رقم)3625.
لإليداع)
املسيرة

450 P

SEWS CABIND MAROC
شركة مسهمة مبسطة

ذات الرأسمال : 351.111.111.11 
درهم

املقر اإلرتماعي : املنطقة الصناعية 
احمد بن ايشو، كم 9 طريق الرباط، 

عين حرودة املحمدية
املسجلة بالسجل التجاري

 للدار البيضاء تحت عدد    3 
العادي) العام  الجمع  خالل 
(،2121 سبتمبر) (31 بتاريخ) املنعقد 

تقرر ما يلي):)
السادة) باستقالة  علما  اإلحاطة 
من)) ماسامي  وهيجا�سي  ريو  هارانو 

مناصبهم كمتصرفين بالشركة.)
تعيين السيد كيو�سي إيتو،)ياباني)
مارس) ( 1 بتاريخ) ( املزداد) الجنسية،)
969 ،)كمتصرف بالشركة ملدة ثالث)
من فاتح) وذلك ابتداء) سنوات،) ((3(

أكتوبر)2121.
تاكايوكي،) هييدا  السيد  تعيين 
 26 بتاريخ) ( املزداد) ياباني الجنسية،)
بالشركة) كمتصرف  (، 969 سبتمبر)
وذلك ابتداء) (3))سنوات،) ملدة ثالث)

من)23)أكتوبر)2121.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)
اإلبتدائية باملحمدية بتاريخ)26)يناير)
والتسجيل) ( 83 عدد) تحت  (212 
التجاري) بالسجل  التعديلي 
يناير) 212  (26 بتاريخ) للمحمدية 

تحت عدد)85 .
لإليداع)
الرئيس

451 P

SOCIETE NUGA THERAPY
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE  : 50.000..00
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : MAGASIN
 N°13 BLOC 6 EL(YOUSSOUFIA

OUEST, RABAT
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2121 نوفمبر) ( 9 اإلستثنائي بتاريخ)
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ثم االتفاق على ما يلي):
)تمت املوافقة على طل  السيدة)
لفائدة) حصة  (251 ببيع) ليلى عمور 
  11 بثمن) يوسف،) ربارة  السيد 
املناقشة) بعد  الواحد  للسهم  درهم 

وافق الجمع العام على بيع األسهم.
للحصص) الجديد  التقسيم 

يصبح على الشكل التالي):
511)حصة) السيد ربارة يوسف)

من فئة)11 )درهم.
املجموع):)511)حصة من فئة)11  

درهم.
ليلى) السيدة  استقالة  قبول  ثم 
التعريف) لبطاقة  الحاملة  عمور 
طرف) من  (A2 7517 رقم) الوطنية 

الجمع العام.
تصبح) األسهم  بيع  عملية  نتيجة 
شركة) (: للشركة) القانونية  الصفة 
ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤول)

واحد.
من) و  ) ( .7.8 الفصل) تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ديسمبر) ( 1 التجارية بالرباط بتاريخ)

2121)تحت رقم)19266 .
رقم السجل التجاري):)963 2 .

452 P

 SOCIETE UK
EDUCATIONAL SERVICES

SARL AU
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2121 1 )ديسمبر) اإلستثنائي بتاريخ)

ثم االتفاق على ما يلي):
شارع) من  الشركة  مقر  تغيير 
2 مكت ) عمارة) الخطاب  ابن  عمر 
محمد) شارع  إلى  الرباط  أكدال  ( 
نزهة) إقامة  مكرر  ( 65 الخامس)

عمارة)7 )الطابق الثالث القنيطرة.
القانون) من  (5 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
سجل) (  1583 رقم) تحت  (212 

التجاري رقم)9 375 .
453 P

 SOCIETE AZZAM CAR
 TOURS SERVICES

SARL
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
اإلستثنائي بتاريخ)  )يناير) 212)ثم)

االتفاق على ما يلي):
ثم قبول استقالة السيدة هارر)
عزام الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)

AA6  69)من طرف الجمع العام.
بمقت�سى قرار الجمع العام أنيطت)
مهمة تسيير الشركة إلى السيد ربيع)
التعريف) لبطاقة  الحامل  عزام 
وبالتالي) (A77  75 رقم) الوطنية 
يصبح املسير الوحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
القانون) من  الفصل)  ) تعديل 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ) 2) بالرباط  التجارية 
سجل) (  1 71 رقم) تحت  (212 

التجاري رقم) 3182 .
454 P

ديوان األستاذة صوفية مسيك
موثقة بالدارالبيضاء

86،)زنقة الفرات،)إقامة امللك هلل،)الطابق)
السفلي،الشقة رقم) 

الهاتف):) 1522.776651.5
لفاكس):)15222776652

دانيك 
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال : 611.111.11 درهم 
املقر : الدارالبيضاء، 278 شارع 

يعقوب املنصور
السجل التجاري : 5327  

هبة حق رقبة 511.  حصة 
إرتماعية

تلقته) رسمي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) مسيك،) صوفية  األستاذة 
السيدة) وهبت  (،21 7 فبراير) ( 
الساكنة) مر�سي،) بركات  ليال 
ليلفورنيا) تجزئة  بالدارالبيضاء،) )
 BE(كاليفورنيا،)بطاقة التسجيل رقم
حصة) ( .511 رقبة) حق  (،   97K
بشركة) تملكها  إرتماعية  ( رديدة)
املسؤولية) محدودة  شركة  دانيك 
البنتها السيدة سلمى بن بركة بطاقتها)

والتي) (،BK713 1 رقم) الوطنية 

تجزئة) بالدارالبيضاء،) ) تسكن 

ليلفورنيا كاليفورنيا.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء)

رقم) تحت  (،21 7 أبريل) بتاريخ) 2)

.11632881

 455 P

ديوان األستاذة صوفية مسيك

موثقة بالدارالبيضاء

86،)زنقة الفرات،)إقامة امللك هلل،)الطابق)

السفلي،الشقة رقم) 

الهاتف):) 1522.776651.5

الفاكس):)15222776652

دالي
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال : 7.611.111.11 درهم 

املقر : الدارالبيضاء، الحي الصناعي 

لساسفة، مرك  دالي، كلم 9، طريق 

الجديدة، الطريق 177 

السجل التجاري : 73  

تفويت حصص إرتماعية
رسمي) عقد  بمقت�سى 

(،21 9 3)ماي) بالدارالبيضاء،)بتاريخ)

 3811 وهي) األسهم  بكافة  التبرع  تم 

لكل) درهم  (251.111 بقيمة) حصة 

الشركة) في  بالكامل  مدفوع  سهم 

 LA SOCIETE DALI دالي) املسماة 

سارل من قبل السيد فيجاي كومار)

الدارالبيضاء،) في  املقيم  دسواني،)

عين) دكار  خليج  زنقة  سونيتا  فيال 

الذئاب حامل لرقم شهادة التسجيل

BE12363Y،لزورته السيدة إستريال)

في) املقيمة  نانواني،) رواني  بحا  نيطا 

الدارالبيضاء)فيال سونيتا زنقة خليج)

لشهادة) حاملة  الذياب  عين  دكار 

 .BE 7579Y(التسجيل رقم

لدى) (: القانوني) اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

نوفمبر) (2 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2121،)تحت عدد) 75236.
للخالصة والبيان

األستاذة امسيك صوفية

456 P

ديوان األستاذة صوفية مسيك
موثقة بالدارالبيضاء

86،)زنقة الفرات،)إقامة امللك هلل،)الطابق)
السفلي،الشقة رقم) 

الهاتف):) 1522.776651.5
الفاكس):)15222776652

دالي
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال : 7.611.111.11 درهم 
املقر : الدارالبيضاء، الحي الصناعي 
لساسفة، مرك  دالي، كلم 9، طريق 

الجديدة، الطريق 177 
السجل التجاري : 73  

هبة حق رقبة 5 8 حصة إرتماعية
تلقته) رسمي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) 3  األستاذة صوفية مسيك،)
وه  السيد صالح بن) (،21 7 يناير)
بالدارالبيضاء،)   الساكن  بركة،)
بطاقة) كاليفورنيا،) ليلفورنيا  تجزئة 
 B  951 رقم) ( الوطنية) التعريف 
إرتماعية) حصة  (8 5 رقبة) حق 
محدودة) دالي شركة  بشركة  يملكها 

املسؤولية البنته):
)السيدة تانية بن بركة بنسبة)5 8 
الوطنية) بطاقتها  إرتماعية  حصة 
تسكن) والتي  (،BK9 766 رقم)
ليلفورنيا) تجزئة  بالدارالبيضاء،) )

كاليفورنيا.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء)
رقم) تحت  (،21 7 أبريل) (6 بتاريخ)

.1163 531
للخالصة والبيان

األستاذة امسيك صوفية

457 P

ديوان األستاذة فدوة بنيس طال 
موثقة

 B9(285)شارع الروداني إقامة النخيل عمارة
الطابق األول

الهاتف):)15.22.23.25.25
الفاكس):)15.22.23.73.66

الفتح فود
 ش.م.م

تفويت حصص إرتماعية
بديوان) توثيقي  عقد  بمور  
موثقة) طال   بنيس  فدوة  األستاذة 
بالدارالبيضاء)بتاريخ) )نوفمبر)2121 
فوت كل من الشركة املسماة الفتح)
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فود ش.م.م والسيد نزار اغلى كافة)

  51.116 الحصص اململوكة لهم أي)

في الشركة املسماة باط اي كوسكوس)

العرابي) كنزة  السيدة  النصر لصالح 

ودلك) إرتماعية  حصص  (51.116

بثمن قدره)2.511.111)درهم.

تم استقالة املسير الوحيد السيد)

كنزة) السيدة  وتنصي   اغلى  نزار 

العرابي كمسيرة وحيدة للشركة ملدة)

غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نوفمبر) (27 بتاريخ) بوردة  التجارية 

2121،)تحت رقم)2763.
للنشر والبيان

األستاذة فدوة بنيس طال 

458 P

ديوان األستاذة فدوة بنيس طال 

موثقة

 B9(285)شارع الروداني إقامة النخيل عمارة

الطابق األول

الهاتف):)15.22.23.25.25

الفاكس):)15.22.23.73.66

طوندونس ايموبيلي

تفويت حصص إرتماعية
بديوان) توثيقي  عقد  بمور  

موثقة) طال   بنيس  فدوة  األستاذة 

بالدارالبيضاء)بتاريخ) )نوفمبر)2121 

فوت السيد نزار اغلى كافة الحصص)

الشركة) في  ( ( 11 أي) له  اململوكة 

ايموبيلي لصالح) املسماة طوندونس 

بثمن) ودلك  العرابي  كنزة  السيدة 

قدره)1.111 )درهم.

تم استقالة املسير الوحيد السيد)

كنزة) السيدة  وتنصي   اغلى  نزار 

العرابي كمسيرة وحيدة للشركة ملدة)

غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

يناير) 212،)تحت رقم)763321.

459 P

ديوان األستاذ احمد لحري�سي

موثق

زاوية شارع عبد املومن وشارع انوال)

الدارالبيضاء

ش.م.م

ROC FLEURI

محضر رمع عام غير عادي بتاريخ 
31 سبتمبر 2121 تمديد املادة 2  

من القانون األسا�سي 
تفويت صالحيات

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير عادي بعقد رسمي تلقاه األستاذ)

بالدارالبيضاء) موثق  لحري�سي  احمد 

شركاء) (2121 سبتمبر) (31 بتاريخ)

فلوري ش.م.م) املسماة روك  شركة 

ومقرها) درهم  ( 1.111 رأسمالها)

اإلرتماعي بالدارالبيضاء)مكت )219 

ساحة باكي زاوية زنقة محمد سميحا)

وبيير بارينت))قد قررو ما يلي):

القانون) من  ( 2 املادة) تمديد 

تفويض) أرل  من  للشركة  األسا�سي 

أثره) وعلى  للشريكين  الصالحيات 

كل) أعطى  عادي  غير  العام  الجمع 

لتمثيل) للشريكين  الصالحيات 

بعضهم البعض أو تعيين من يمثلهم)

من) أو  الشركة  داخل  الشركاء) من 

خاررها.

بمقت�سى عقد رسمي تلقاه األستاد)

احمد الحري�سي موثق بالدارالبيضاء)

بتاريخ)31)سبتمبر)2121)يحتوي على)

تفويض الصالحيات من طرف السيد)

محمد) السيد  لفائدة  التازي  محمد 

املهدي بنونة من أرل أن ينوب عنه)

باسم) تثم  التي  البيوعات  رميع  في 

الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء)

تحت عدد) (،2121 نوفمبر) بتاريخ) )

.752713
للخالصة واإلشارة

األستاذ احمد لحري�سي

460 P

ديوان األستاذ احمد لحري�سي

موثق

زاوية شارع عبد املومن وشارع انوال)

الدارالبيضاء

ش.م.م

 SOCIETE RAHMOUNI

INVEST
ش.م.م

بيع حصص إرتماعية
محضر الجمع العام غير العادي

مالئمة القانون األسا�سي 
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق) الحري�سي  احمد  األستاذ 

نوفمبر) (25 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

اليوسفي) محمد  السيد  ( (2121

إلى) باعو  اليوسفي  بلقاسم  والسيد 

السيد) وإلى  رحموني  املهدي  السيد 

وهي) حصصهم  مجموع  لحلو  سعد 

حصة لكل) (  1 حصة بنسبة) (281

واحد منهم التي يملكونها في الشركة)

أنفست) رحموني  شركة  املسماة 

درهم) (211.111 رأسمالها) ش.م.م 

  1 ومقرها اإلرتماعي بالدارالبيضاء)

شارع أنوال.

وتبعا لهذا التفويت أصبح مجموع)

حصة) (2111 وهي) الشركة  حصص 

مقسمة كما يلي):

  .111 رحموني) املهدي  السيد 

حصة.

السيد سعد لحلو)111. )حصة.

املجموع):)2.111)حصة.

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق) الحري�سي  احمد  األستاذ 

نوفمبر) (25 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2121)وهم محضر الجمع العام غير)

عادي لشركاء)شركة رحموني أنفست)

ش.م.م قرر املوافقة واملصادقة على)

بيع الحص اإلرتماعية.

 25 بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ)

مالئمة) على  يحتوي  (2121 نوفمبر)

القانون األسا�سي بشكل رديد بعد)

بيع الحصص اإلرتماعية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
ديسمبر) ( 6 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2121،)تحت عدد)  757.7.
للخالصة واإلشارة

األستاذ احمد الحري�سي

 461 P

 MASINDI
SARL

تفويت الحصص 
وتعيين مسير رديد

الجمع) من  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط) مسجل  عادي  غير  العام 
قرر) (،2121 ديسمبر) (31 بتاريخ)
 MASINDI الشريك الوحيد لشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

للشريك الوحيد ما يلي):
محمد) السيد  حصص  تفويت 
سليمان السليماني)(5111)حصة))إلى)
السيد عادل بلوردي)(5111)حصة).

عادل) السيد  تعيين مسير رديد 
القديم) املسير  واستقالة  بلوردي،)

السيد محمد سليمان السليماني.
التعديل للقانون األسا�سي.

مكت ) في  القانون  إيداع  تم 
التجارية) الرباط  محكمة  تسجيل 
رقم) تحت  فبراير) 212) (3 بتاريخ)

.  17 8
 462 P

ا.س.إ داكارم
شركة مدنية عقارية

رأسمالها : 21.111.11 درهم
1 -8 زنقة أوسامة ابن زايد 

املعاريف الدارالبيضاء
وفاة شريك

املصادقة على توزيع حصص
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
 2121 يوليو) ( 7 في) املؤرخ  للشركاء)

تقرر ما يلي):
املرحومة) الشريكة  وفاة  معاينة 
على) واملصادقة  ثريا  تمسماني  يدر 
على الورثة وبذلك) ( توزيع حصصها)
على) الفقيدة  حصص  توزيع  يكون 

الشكل التالي):
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السيد امحمد خيي)1 

السيدة رشيدة خيي)2 .

السيدة سهام خيي)2 

السيدة يدر تمسماني رقية) 

املجموع):)38

رأسمال) تقسيم  على  املصادقة 

الشركة):)

البند رقم)6):

السيد امحمد خيي)6.611.11

السيدة رشيدة خيي)5.211.11.

السيدة سهام خيي)11.11 .5.

السيدة حكيمة خيي)11.11 .2.

رقية) تمسماني  يدر  السيدة 

 11.11

املجموع):)21.111.11.

البند رقم)7):

السيد امحمد خيي)66.

السيدة رشيدة خيي) 5.

السيدة سهام خيي)52.

السيدة حكيمة خيي) 2.

السيدة يدر تمسماني رقية) .

املجموع):)211.حصة.
املسير

463 P

ا.س.إ داكارم
شركة مدنية عقارية

رأسمالها : 21.111.11 درهم

1 -8 زنقة أوسامة ابن زايد 

املعاريف الدارالبيضاء

تفويت حصص
تغيير البندين 6 و7 من القوانين 

األساسية للشركة
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

يوليو) (21 بتاريخ) املؤرخ  للشركاء)

2121)تقرر ما يلي):

حصص) تفويت) ) على  املوافقة 

يدر) رقية  السيدة  تملكها  التي 

التمسماني وهي كالتالي):

2)حصص للسيد امحمد خيي.

 )حصة للسيدة رشيدة خيي.

 )حصة للسيدة سهام خيي.

حصة) (66 تفويت) على  املوافقة 

التي يملكها السيد امحمد خيي إلى):

 3)حصة للسيدة رشيدة خيي.

 3)حصة للسيدة سهام خيي.

من القانون) و7) (6 تغيير البندين)

األسا�سي للشركة وهما كالتالي):

السيدة رشيدة خيي)8911.11.

السيدة سهام خيي)8911.11.

السيدة حكيمة خيي)11.11 2.

املجموع):)21.111.11)درهم.

البند رقم)7.

السيدة رشيدة خيي)89.

السيدة سهام خيي)87.

السيدة حكيمة خيي) 2.

املجموع):)211)حصة.
املسير

464 P

ريكسوطو

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 3111.111.11 درهم

7  زنقة سبتة عمارة هدى   

الدارالبيضاء

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

للشركاء)املؤرخ في)21)ديسمبر)2121 

تقرر ما يلي):

اإلرتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 

إلى) درهم  (2111.111.11 من) بنقله 

3.111.111.11)درهم).

من القوانين) و7) (6 تغيير البندين)

األساسية.

البند رقم)6):

ادريس) هشام  السيد 

11.111.11 .2)درهم.

خدوج) بنوافي  السيدة 

611.111.11)درهم.

املجموع):)3111.111.11)درهم.

البند رقم)7):

 2 111 ادريس) هشام  السيد 

حصة.

 6111 خدوج) بنوافي  السيدة 

حصة.

املجموع):)31111)حصة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

عدد) تحت  يناير) 212،) بتاريخ) )

.761233
مستخلص مطابق لألصل

املسير

465 P 

أصيل تيك
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 5.111.111.11 درهم

مقرها : 7 زنقة أبو فارس بنو حمدان 

الدارالبيضاء

الزيادة في رأسمال الشركة 
من 2111.111.11 درهم إلى 

5.111.111.11 درهم 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر (2121 ديسمبر) (22 في)  املؤرخ 

)ما يلي):

اإلرتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 

درهم) (2111.111.11 من) بنقله 

وذلك) ( درهم) (5.111.111.11 إلى)

من) درهم  (3.111.111 مبلغ) بضم 

إلى) للمشاركين  الجارية  الحسابات 

رأسمالها.

من القانون) و7) (6 تغيير البندين)

األسا�سي للشركة وهو كالتالي):

البند رقم)6):

على) الشركة  رأسمال  يقسم 

الشركاء)كالتالي):

باغامدي)) لحسن  السيد 

2.251.111.11)درهم.

حبوب)) ( مينة) السيدة 

251.111.11)درهم.

كورادي)) السالم  عبد  السيد 

751.111.11 )درهم.

باغمدي) خديجة  اآلنسة 

251.111.11)درهم.

باغمدي) خديجة  اآلنسة 

251.111.11)درهم.

باغمدي) خديجة  اآلنسة 

251.111)درهم.

 2.511 باغمدي) خديجة  اآلنسة 

حصة.

املجموع):)5111.111.11)درهم.

البند رقم)7):

 22511 باغامدي) لحسن  السيد 

حصة.

السيدة مينة))حبوب))2511)درهم.

كورادي)) السالم  عبد  السيد 

7511 )درهم.

 2.511 باغمدي) خديجة  اآلنسة 

درهم.

 2511 باغمدي) خديجة  اآلنسة 

درهم.

 2511 باغمدي) خديجة  اآلنسة 

درهم.

املجموع):)51.111)حصة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

عدد) تحت  يناير) 212) (28 بتاريخ)

.7631 2
مستخلص مطابق لألصل

املسير

466 P

مقهى النيروز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها اإلرتماعي : إقامة النعيم 

الطابق األر�سي رقم 78 األلفة 

الدارالبيضاء

نقل املقر اإلرتماعي
توسيع الهدف اإلرتماعي

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

 2121 31)سبتمبر) للشركاء)املؤرخ في)

تقرر ما يلي):

نقل املقر اإلرتماعي للشركة من)

55)شارع بئر انزران الدارالبيضاء)إلى)

إقامة النعيم الطابق األر�سي رقم)78 

األلفة الدارالبيضاء.
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القانوني) اإليداع  تم  وقد 

التجارية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)28)يناير) 212 

تحت عدد)9 7631.
املسير

467 P

مخبزة حلويات مقهى باملاريفيرا
ش.م.م

بمساهم وحيد

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

املم�سي) العرفي  العقد  بمقت�سى 

يوليو) (22 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

ذات) شركة  تأسيس  تم  (،2121

وحيد) بمساهم  محدودة  مسؤولية 

ذت املميزات التالية):

مقهى) حلويات  مخبزة  (: التسمية)

باملاريفيرا ش.م.م بمساهم وحيد.

الهدف اإلرتماعي):)تهدف الشركة)

إلى ما يلي):

بائع الحلوى بالتقسيط.

استغالل مخبزة ميكانيكية.

استغالل قاعة الشاي.

رقم) إقامة  (: اإلرتماعي) املقر 

الوازيس) ريفيرا  غاندي  شارع  (  

الدارالبيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

حدد) ( (: اإلرتماعي) الرأسمال 

درهم،) (58.111.11 في) الرأسمال 

الشريكة) طرف  من  بأكملها  مكتتبة 

الوحيدة السيدة زبيدي رميلة.

لإلحتياط) (% (5 اقتطاع) (: األرباح)

والباقي يوزع على الشركاء) القانوني،)

نسبيا حس  عدد حصصهم.

السنة اإلرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر.

عينت) (: اإلرتماعي) التسيير 

مغربية) زبيدي  رميلة  السيدة 

الجنسية مزدادة في) )سبتمبر)961  

البطاقة) والحاملة  بالدارالبيضاء)

،A213632(الوطنية للتعريف رقم

 9 قطاع) الرياض  بحي  الساكنة  (

الرباط،) امللفوف  زنقة  (3 رقم) بلوك 

غير) ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

ديسمبر) ( 7 بتاريخ) الدارالبيضاء)

2121)تحت عدد)6 7578.
مستخلص مطابق لألصل

اإلدارة

468 P

MESMOR WASH

S.A.R.L AU

تأسيس شركة
تم بتاريخ فاتح يناير) 212)وضع)

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات شريك واحد باملميزات)

التالية):

MESMOR WASH(:(التسمية

.S.A.R.L AU

الهدف):

تنظيف احترافي بالضغط العالي.

الكهربائية) املعدات  وبيع  شراء)

الهوائية الصناعية.

املعدات) رميع  وإصالح  تركي  

الكهربائية الهوائية الصناعية.

استيراد وتصدير.

املقر اإلرتماعي):)شارع عبد الكريم)

  19 عمارة) رواد  إقامة  الخطابي 

شقة رقم)3 )الطابق)3)مراكش.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.

في) حدد  (: اإلرتماعي) الرأسمال 

مقسما) درهم  ( 11.111.11 مبلغ)

درهم) ( 11 111 )حصة من فئة) إلى)

موزعة كاآلتي):

  111 مصطفى) فكى  السيد 

حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

مصطفى فكى.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)

عدد) تحت  يناير) 212) ( 8 بتاريخ)

وسجلت الشركة بالسجل) (  96 1

رقم) تحت  بمراكش  التجاري 

.  1357

469 P

CAREC. AS

 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

 CONSEILS

ALAMI SAAD

6RUE IMAM ALI FES

ADZASEDI
فسخ شركة

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املنعقد بتاريخ)31)نوفمبر)2121:

قرر الشريك الوحيد فسخ شركة)

مسؤولية) ذات  شركة  (ADZASEDI

محدودة بشريك وحيد ذات الرأسمال)

1.111.11 )درهم ومقرها) اإلرتماعي)

كليوباترا،) بإقامة  الكائن  اإلرتماعي 

شارع ولي العهد فاس.

مجيد) حجاري  السيد  تسمية 

كمصفي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)21)يناير) 212 

تحت عدد)298/ 12.
للنشر والبيان

470 P

CAREC. AS

 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

 CONSEILS

ALAMI SAAD

6RUE IMAM ALI FES

ADZASEDI
حل شركة

العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 

املنعقد بتاريخ فاتح ديسمبر)2121:

الوحيد حل شركة) الشريك  قرر 

مسؤولية) ذات  شركة  (ADZASEDI

محدودة بشريك وحيد ذات الرأسمال)

اإلرتماعي)1.111.11 )درهم.

بإقامة) الكائن  مقرها اإلرتماعي  (

كليوباترا،)شارع ولي العهد فاس.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) فاتح  بتاريخ  بفاس  التجارية 

 212)تحت عدد)  5/ 12.
للنشر والبيان

471 P

ATLAS BUSINESS CONSULTING

 AV. YACOUB EL MANSOUR IMM AL

 AMIRA III N° 32 eme ETAGE GUELIZ

MARRAKECH

STE. OUALLAL PREFA

SARL AU

ش.د.م.م ذات مساهم واحد

تأسيس شركة
وضع) يناير) 212) ( 2 بتاريخ) تم 

باملميزات) للشركة  منظم  قانون 

التالية:

 STE. OUALLAL (: التسمية)

ذات  ش.د.م.م   PREFA SARL AU

مساهم واحد.

الهدف :

صناعة وبيع مواد البناء.

تارر في مواد البناء.

التجارة.

تمنصورت   : اإلرتماعي  املقر 

 6E/316 الجزء   األول  الطابق 

مراكش.

في) حدد   : اإلرتماعي  الرأسمال 

مقسما) درهم  ( 11.111.11 مبلغ)

درهم) ( 11 111 )حصة من فئة) إلى)

موزعة كاآلتي):

السيد لحسن عالل)111 )حصة.

غير) ملدة  اإلدارة  تسير  (: اإلدارة)

لحسن) السيد  طرف  من  محدودة 

عالل.

من) تبتدئ  (: اإلرتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.
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تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

بتاريخ) بمراكش  التجارية  املحكمة 

  21  9 تحت رقم) فبراير) 212) (2

التجاري) بالسجل  الشركة  وسجلت 

بمراكش تحت رقم) 191  .

472 P

 DELTA ATN

CONSTRUCTION

تأسيس شركة

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

تم) بالرباط،) يناير) 212) بتاريخ) )

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

تحمل) والتي  محدودة  مسؤولية 

الخصائص التالية):

 DELTA ATN (: التسمية)

CONSTRUCTION)ش.د.م.م.

الهدف اإلرتماعي):

أعمال البناء

أعمال مختلفة.

التجارة العامة.

  11.111.11 (: الشركة) رأسمال 

درهما مكون من)111 )حصة من فئة)

مقسمة) واحدة  لكل  درهم  ( 11.11

كما يلي):

مصطفى اثنان)(511)حصة).

حسن اثنان)(511)حصة).

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

زنقة) (5 رقم) (: اإلرتماعي) املقر 

سيام طابق األول شقة) )ديور رامع)

الرباط.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف مصطفى))اثنان))حامل للبطاقة)

التجاري) السجل  (AB5  331 رقم)

رقم)67 9  )الرباط.

473 P

أمسبيك املغرب

ش.م.م

AMSPEC MOROCCO

SARL

استمرارية الشركة
الجماعي) القرار  ملحضر  طبقا 

سبتمبر) ( 8 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)

ش.م.م،) أمسبيك  لشركة  (،2121

شركة محدودة املسؤولية،)رأسمالها)

اإلرتماعي) مقرها  درهم،) (311.111

الصناعية) املنطقة  باملحمدية،)

الطابق الثالث رقم) الجنوب الغربي،)

التجاري) بالسجل  ومسجلة  ( 53

قرر) (،2 897 رقم) تحت  للمحمدية 

شركاء)الشركة ما يلي):

خسارة) رغم  الشركة  استمرارية 

ثالثة أرباع الرأسمال اإلرتماعي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ( تم)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

يناير) 212  تاريخ) ) في  باملحمدية 

تحت رقم)9 .

474 P

فيندوم س.ب.ف

ش.م.م.ش.و

VENDOM S.P.V

SARL AU

الجماعي) القرار  ملحضر  طبقا 

سبتمبر) (28 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)

س.ب.ف) فيندوم  لشركة  (،2121

محدودة) شركة  ش.م.م.ش.و 

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية،)

مقرها) درهم،) ( .511.111 رأسمالها)

الطريق) باملحمدية،) اإلرتماعي 

الطابق) ( 17 رقم) الساحلية)   )

بالسجل) غزوان،ومسجلة  السفلي 

التجاري باملحمدية تحت رقم) 889،)

قرر الشريك الوحيد ما يلي):

خسارة) رغم  الشركة  استمرارية 

ثالثة أرباع الرأسمال اإلرتماعي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ( تم)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
يناير) 212  تاريخ) ) في  باملحمدية 

تحت رقم)21.
475 P

 LE DRESSING
SARL AU

لو دريسينغ ش.م.م
ذات الشريك الوحيد

زيادة رأس املال
الجماعي) القرار  ملحضر  طبقا 
بتاريخ) املنعقد  للشركاء) العادي  غير 
شركة) تسجيل  تم  (21 5 ماي) (25
الشريك  ذات  ش.م.م  دريسينغ  لو 
درهم،) ( 1.111 برأسمال) الوحيد 
الدارالبيضاء) في  الرئي�سي  ومقرها 
5 شارع نجي  محفوظ حي كوتييه،)
مسجلة في سجل الدارالبيضاء)تحت)
الشركة شركاء) قرر  (،2711 7  رقم)

)ما يلي):
تحويل املقر اإلرتماعي).

تفويت الحصص.
الزيادة في الرأسمال اإلرتماعي من)

1.111 )درهم إلى)211.111)درهم.
القانوني) الشكل  في  التغيير 

للشركة.
األساسية) القوانين  تعديل 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ( تم)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)5)أكتوبر)5 21 

تحت الرقم)11585563.
476 P

STE LYDEX
ليدكس

شركة مساهمة في طورالتصفية
يبلغ رأسمالها 71.111.111  درهم
املقر االرتماعي : بنجرير حي موالي 

رشيد - تجزئة 661
السجل التجاري رقم 397  بنجرير

الحل املسبق للشركة
 29 بتاريخ) مداوالت  بمقت�سى 
الجمعية) قررت  (،2121 ديسمبر)
املسبق) الحل  العادية  غير  العامة 

ديسمبر) (29 من) ابتداء) للشركة 

طبقا) وديا  وتصفيتها  (،2121

واملواد) األسا�سي  النظام  ملقتضيات 

  7.95 القانون) من  يليها  وما  (36 

تم) كما  املساهمة  لشركات  املنظم 

تغييره وتتميمه.

وملدة) مصفية  بصفة  وتعيين 

فراح،) سهام  السيدة  التصفية،)

مغربية) ( 975 فبراير) (9 في) املزدادة 

التعريف) لبطاقة  حاملة  الجنسية 

قاطنة) (،BE 639137 رقم) الوطنية 

إقامة) السايح،) أميمة  زنقة  ب) ،)

(- راسين) (،2 طابق) (3 شقة) غالي،)

11 21)-)الدار البيضاء)ومنحها أوسع)

العمليات) الستكمال  الصالحيات 

االرتماعية الحالية وتحقيق األصول)

والوفاء)بااللتزامات.

مقر التصفية محدد في بنجرير،)

661،)حي موالي رشيد،)يج ) تجزئة)

العنوان) هذا  إلى  املراسالت  إرسال 

واملستندات) العقود  عن  واإلبالغ 

املتعلقة بالتصفية.

أعضاء) عضوية  مدة  إنهاء) تم 

ذمتهم فيما) مجلس اإلدارة وتم إبراء)

يتعلق بممارسة وظائفهم خالل مدة)

عضويتهم.

مهام) استمرار  على  اإلبقاء) تم 

 ERNST & الحسابات) مرارع 

YOUNG،)حتى انتهاء)التصفية.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بنجرير)

بتاريخ)3)فبراير) 212ـ)تحت رقم)52.

من أرل التلخيص والنشر

املصفي

477 P
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STE MAGNVS

شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك وحيد

يبلغ رأسمالها : 311.111 درهم

املقر االرتماعي : زنقة مولوية، 

العمارة   ، الشقة رقم 5، أكدال 

- الرباط

السجل التجاري بالرباط رقم 

 25 93

تحويل الشركة إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد

بمقت�سى قرارات الشريك الوحيد)

بتاريخ)23)ديسمبر)2121،)تم):

ذات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد)

هذا التحول الذي تم في ظل الشروط)

املنصوص عليها في القانون لن يؤدي)

إلى إنشاء)شخص معنوي رديد.

ومدتها) الشركة  اسم  يبقى 

والغرض منها ومقرها االرتماعي دون)

تغيير.

ثابتا) الشركة  رأسمال  يبقى 

درهم) (311.111 بمبلغ ثالثمائة ألف)

في) للشركة  النظام األسا�سي  اعتماد 

شكلها الجديد شركة ذات مسؤولية)

محدودة من شريك وحيد.

الفا�سي) أحمد  السيد  تعيين 

الفهري كمسير وملدة غير محدودة.

مهام) مدة  نهاية  على  املصادقة 

املتصرفين))ومدقق الحسابات.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

رقم) تحت  فبراير) 212،) في) )

.  1757
من أرل التلخيص والنشر

التسيير

478 P

STE BLEU PARA

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعديل شركة
 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط للجمع العام) (2121 ديسمبر)

 BLEU PARA ( لشركة) االستثنائي 

SARL)ش.م.م.)تم ما يلي):

للشركة) االرتماعي  املقر  تحويل 

الصديق) بكر  أبو  ساحة  من) 2،) (:

أكدال الرباط إلى رقم) (18 شقة رقم)

إقامة خضرة خارج باب) (9 عمارة) (3

شعفة سال.

تكييف اإلدارة):

يقرر االرتماع العام بعد استقالة)

االحتفاظ) مسور،) نادية  السيدة 

بالسيدة مها عثمان وتعيين السيدة)

أبريل) ( 9 كريمة روان ولدت بتاريخ)

في تازة من الجنسية املغربية) ( 97 

في) وتقيم  (،ZG 22637 وتحمل رقم)

   1 رقم) إشبيلية  زنقة  أندلس  حي 

تمارة،)كمسيرة مساعدة للشركة ملدة)

غير محدودة.

املصادقة على نقل األسهم):

األسهم) نقل  سند  بمور  

ديسمبر) (22 اململوكة للشركة بتاريخ)

مسور) نادية  السيدة  قامت  (2121

سهم تملكها في الشركة) (51 بتحويل)

إلى السيدة كريمة روان.

يقرر) (: األسا�سي) النظام  تحديث 

النظام) تحديث  العام  االرتماع 

األسا�سي ملراعاة التعديالت املعتمدة)

 7 (،6 وبالتالي سيتم تعديل املواد) ،)

و3 .

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم  لقد 

تحت) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

فبراير) بتاريخ) ) الرقم)  17  )

.212 

479 P

STE AMARCHY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

شريك واحد

رأسمالها : 11.111  درهم

مقرها االرتماعي : تجزئة  3، 

روهرة، الصخيرات

رقم السجل التجاري : 873 3  

املدينة تمارة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الصخيرات بتاريخ فاتح يناير) 212 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

باملميزات) واحد  شريك  محدودة 

التالية):

 STE AMARCHY (: التسمية)

.SARL AU

الهدف االرتماعي):

والبيع في املغرب) عمليات الشراء)

والخارج):

التجارة ومواد البناء.

أدوات الطوب وغيرها.

والخدمات) والتوريد  األشغال 

لجميع القطاعات.

السيد الفار�سي محمد) (: الشركاء)

أيوب):)111 )حصة الشريك الوحيد.

رأس) يقدر  (: الشركة) رأسمال 

درهم) ( 11.111 بمبلغ) الشركة  مال 

كل) قيمة  حصة  ( 111 إلى) وموزعة 

واحد)11 )درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس أي من تاريخ وضع السجل)

التجاري بتمارة.

روهرة،) تجزئة) 3،) (: املقر)

الصخيرات.

الشركة تسير من السيد) (: اإلدارة)

الشريك) أيوب  محمد  الفار�سي 

الوحيد.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (3 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

 212)تحت الرقم)95 .
الستخراج وذكر

املسري
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 STE AVANZIT TECHNOLGIE

MAROC
S.A

شركة مساهمة

رأس مالها : 7.111.111 درهم

مقرها االرتماعي بالرباط 3، زنقة 

زرهون - السوي�سي

تحديد النشاط الرئي�سي للشركة
وتحيين النظام األسا�سي

طبقا ملداوالت الجمع العام) ( (- ( 

بتاريخ)    العادة  فوق  املنعقد 

قرر مساهمو شركة) (2121 ديسمبر)

 AVANZIT TECHNOLOGIE

االرتماعي) مقرها  (MAROC S.A

السوي�سي) 3،)زنقة زرهون،) بالرباط،)

تحديد النشاط الرئي�سي للشركة في)

أعمال مختلفة أو أعمال البناء.

نفس) في  املؤرخ  املحضر  حس  

تحديث) العامر  الجمع  قرر  اليوم 

النظام األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) بتاريخ فاتح فبراير) 212)

هو) التجاري  السجل  رقم  (  16 7

.53 35
بمثابة مقتطف وبيان

فيدكس
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STE AYAT CONFECTION
تصفية شركة

لشركة) استثنائي  ارتماع  إثر 

املقر) في  (AYAT CONFECTION

2121)على) 22)فبراير) االرتماعي يوم)

بحضور) صباحا  العاشرة  الساعة 

الشركاء):

الحامل) سميح،) نبيل  السيد 

 BB رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. 68 56

الحاملة) قصير:) وفاء) السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.W  2533



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2886

وبعد نقاش طويل حول الوضعية)

املالية للشركة قرر الشركاء)وباإلرماع)

حل هذه األخيرة.

قصير) وفاء) السيدة  تعيين  وتم 

كمصفية للشركة وتم ذلك في املقر)

رقم) (C شطر) السالم) ) (: االرتماعي)

5)أهل الغالم سيدي البرنو�سي الدار)

البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)يوم)27)يناير)

 212)تحت رقم)762923.
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مكت  األستاذ ر�سى إكيدر

موثق

تمارة،)رياض أوالد مذاع،)قطاع)2،)3 )شارع)

سهل الرون

الهاتف):)8.19 .15.37.61/  .15.37.61.23

reda.iguider@(:(البريد اإللكتروني

notairesrabat.ma

اليوم 24
ش.م.م

بشريك وحيد

السجل التجاري رقم 365619

تفويت حصص ارتماعية
استقالة مسير

وتعيين مسير رديد للشركة
تحيين القانون األسا�سي للشركة

بمقت�سى عقد توثيقي تلقاه) ( (- ( 

بتمارة) موثق  إكيدر،) ر�سى  األستاذ 

فوتت السيدة) (2121 ديسمبر) ( 8 في)

لبطاقة) الحاملة  بوعشرين  أسماء)

 D 6 7.633 التعريف الوطنية رقم)

للسيد سعد السهلي،)الحامل لبطاقة)

 L377042، رقم) الوطنية  التعريف 

قيمة) من  ارتماعية  حصة  (711

الحصص) مجموع  وهي  درهم  ( 11

ذات) الشركة  في  لها  اململوكة 

اليوم) املسماة  املحدودة  املسؤولية 

بشريك وحيد رأسمالها) ش.م.م.) (2 

االرتماعي) مقرها  درهم،) ( 11.111

بالدار البيضاء)39)شارع اللة ياقوت،)

السجل) د،) شقة  الخامس،) الطابق 

التجاري رقم)365619.

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ ر�سى إكيدر،)موثق بتمارة في)
تمت معاينة وقبول) يناير) 212) (27
من) مسكين  يونس  السيد  استقالة 
مهمته كمسير للشركة وتعيين السيد)
رمال الدين اليمني الحامل لبطاقة)
(،A 672 1 رقم) الوطنية  التعريف 
ملدة) للشركة  ووحيد  رديد  كمسير 

غير محدودة.
قام) العقد  نفس  بمقت�سى 
القانون) بتحيين  الوحيد  الشريك 

األسا�سي للشركة.
2)-))تم اإليداع القانوني باملحكمة)
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
 3 .1 5 رقم) تحت  (2121 ديسمبر)
رقم) تحت  يناير) 212) (29 وبتاريخ)

.3.192
الخالصة والبيان

األستاذ ر�سى إكيدر

483 P

 CENTRE D’HEMODIALYSE
TEMARA
SARL

A ASSOCIE UNIQUE
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- ( 
تم) (2121 نوفمبر) (31 في) بتمارة 
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
ذات الشريك الوحيد وذلك من خالل)
صفية) للسيدة  العينية  املساهمة 
الوطنية) للبطاقة  الحاملة  بحبوحي 
مؤسستها) ألصول  (،B  9  2 رقم)
كشخص طبيعي يمارس مهنة الط )

والتي تحمل الخصائص التالية):
 CENTRE (: التسمية)
 D’HEMODIALYSE TEMARA

ش.م.م.)ذات الشريك الوحيد.
الهدف االرتماعي):)

الكلي) ألمراض  عيادة  تشغيل 
يرتبط) نشاط  أي  أو  الكلي  وغسل 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف)

االرتماعي.

اقتناء)األسهم عن طريق املساهمة)

أو االندماج أو شراء)األسهم أو األسهم)

غرض) لها  شركات  أو  شركات  ألي 

مماثل.

العمليات) رميع  عامة  وبصفة 

غير) أو  العقارية  الصناعية،) املالية،)

غير) أو  مباشر  بشكل  تتعلق  عقارية 

مباشر بهدف الشركة.
رأسمال الشركة):)1.111 3)درهم)

مقسم على)11 3)حصة بقيمة)11  

درهم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

 35 مجموعة) (: االرتماعي) املقر 

تجزئة سانشيز)-)تمارة.

الوحيدة) الشريكة  (: التسيير)

تسير) البحبوحي  صفية  السيدة 

الشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بتمارة يوم)  )يناير) 212.

التجاري:) السجل  في  االندراج 
سجلت الشركة في السجل التجاري)

بتمارة تحت رقم)713 3 .
لإلشارة والنشر

املسيرة):)السيدة صفية بحبوحي
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STE ELHAFID DESIGN
SARL AU

تأسيس شركة
 STE للشركة) القانوني  االسم 

 ELHAFID DESIGN SARL AU
رأسمالها)11.111 )درهم.

(: للشركة) االرتماعي  الهدف 

الديكور وتزيين املنازل.
رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)

فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة.

أمين) محمد  الوحيد  الشريك 

الحفيظ):)111 )حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

 22 األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل)

سبتمبر)2121.

زنقة) (18 رقم) شقة  (31 (: املقر)

موالي أحمد لوكيلي حسان الرباط.

املسير):)محمد أمين الحفيظ.

رقم التقييد بالسجل التجاري):)تم)

التجارية) باملحكمة  القانوني  اإليداع 

بالرباط رقم) 715  .

485 P

STE TSSILKIT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (2121 ديسمبر) في) 3) بالرباط 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

.STE TSSILKIT SARL(:(التسمية

الصفاء) حي  (3 (: االرتماعي) املقر 

حصين) إقامة سال الجديدة شقة) )

سال الجديدة.

املوضوع):)استغالل مقهى)-)مطعم)

-)مخبزة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس والفعلي للشركة.

تسر الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد عبد هللا بلحرش والسيد علي)

امزوك ملدة غير محددة.

11.111 )درهم سعر) (: الرأسمال)

11 )درهم للحصة مقسمة كما يلي):

عبد هللا بلحرش):)511)حصة.

علي امزوك):)511)حصة.

املجموع):)111 )حصة.

السنة االرتماعية):)تبتدئ في فاتح)

يناير))وتنتهي في) 3)ديسمبر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري رقم)7 328.

486 P



2887 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

فيداركو

ش.م.م

رأسمالها):)11.111 )درهم

عضو هيئة الخبراء)املحاسبين

زنقة مصطفى املعاني رقم)357))-)الدار البيضاء

STE ZAHID
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 1.111.111  درهم

مقر الشركة : إقامة بني اسناسن 

الطابق األول، زاوية شارع عبد 

املومن وزنقة ابن كتيبة

الدار البيضاء

س.ت : الدار البيضاء رقم  88 3

استقالة شريكين في التسيير
وتعيين آخرين

 )-))بتاريخ)23)نوفمبر)2121،)قام)

الجمع العام املختلط بما يلي):

ادريس) السيد  باستقالة  اإلشهار 

زاهي)DRISS ZAHI)من مهامه كمسير.

تعيين بصفة شريكين في التسيير)

التفويضات) مع  محدودة  غير  ملدة 

الواسعة النطاق.

REDA ZAHI زاهي) ر�سى  السيد 

مغربي الجنسية مزداد بالدار البيضاء)

بالدار) الساكن  ( 983 يوليو) (29 في)

رقم) الحياني  محمد  زنقة  البيضاء)

والحامل) (9 رقم) الثالث  الطابق  (،2

 BE رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.759 83

 AICHA زاهي) عائشة  السيدة 

ZAHIمغربية الجنسية مزدادة بالدار)

البيضاء)في)9 )ماي)971 )الساكنةب)

زنقة استيفان مالرمي) الدار البيضاء)

إقامة منار)5،)الطابق الثالث الشقة)

رقم)2 )فال فلوري والحاملة لبطاقة)

.BE 5 1776(التعريف الوطنية رقم

األغيار) تجاه  الشركة  وستلتزم 

في) للشريكين  املنفصل  بالتوقيع 

التسيير.

تعديل تحرير البند)3 )من النظام)

األسا�سي بتالزم.

القانوني) اإليداع  إنجاز  تم  ( (- (2

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

يناير) 212  ( 3 في) البيضاء) بالدار 

تحت رقم)155 76.
عن مورز وبيان

اإلدارة املسيرة

عائشة زاهي
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 STE CAFE RESTAURANT

SAHARA

ش.م.م.

مقهى، مطعم

مركز اكدز

زاكورة

التأسيس
 31 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات) يناير) 212)

باملواصفات) محدودة  مسؤولية 

التالية):

 STE CAFE (: التسمية)

.RESTAURANT SAHARA

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.

اكدز،) مركز  (: االرتماعي) املقر 

زاكورة.

الغرض):)مقهى)-)مطعم..

الرأسمال):)حدد في مائة ألف درهم)

111 حصة) إلى) موزع  ( 11.111

موزعة على الشكل التالي):

عزيز ياسين):)111 )حصة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

غير) ملدة  وذلك  ياسين  عزيز  السيد 

محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بتاريخ) بزاكورة  االبتدائية  باملحكمة 

 212 /56 تحت رقم) يناير) 212) (3

السجل التجاري رقم)29 3.
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 FINANCIAL AUDITING CONSULTING

SERVICES

STE MACOFIN CONSEIL
بتاريخ) الخاص  املحضر  على  بناء)

تم تأسيس شركة) (،21 8 يناير) (23

اسم) تحت  وحيد  شريك  ذات 

متخصصة) (MACOFIN CONSEIL

  65 (: العنوان) في االستشارة املالية،)
 92 رقم) (9 شارع الزرقطوني الطابق)
  1.111 رأسمالها) البيضاء،) الدار 

حصة) ( 11 إلى) ومقسمة  درهمه 

درهم للحصة ومملوكة) ( 11 بقيمة)

للشريك الوحيد.

الشركة مسيرة من طرف السيد)

مهدي كسيكس.

املدة):)99)سنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)8 21)تحت رقم)65639.
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 STE MOROCCANADIAN

INTERNATIONAL TRADING
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

5)ديسمبر)2121)قرر الشريك الوحيد)

في الشركة ما يلي):

حل مسبق للشركة.

السيدة) للشركة  مصف  تسمية 

هند خيرات بمقر الشركة.

األسا�سي) القانون  في  تعديالت 

للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ فاتح)

فبراير) 212)تحت رقم)3 16  .
مقتطف وبيان
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STE DOMINO WEB
 7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشركة) تأسيس  تم  (2121 ديسمبر)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد والتي تتميز بما يلي):

 STE (: االرتماعية) التسمية 

.DOMINO WEB

وكالة) (: االرتماعي) الهدف 

االتصاالت.

21)زنقة اكلمان) (: املقر االرتماعي)

(- أكدال) (12 رقم) علي شقة  سيدي 

الرباط.

51.111)مكون) (: رأسمال الشركة)

من)511)حصة.

السيد أحمد بيات):)511)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)السيد أحمد بيات مسير)

للشركة ملدة غير محدودة.

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر.

رقم السجل التجاري)8197  .

باملكت ) القانوني  اإليداع  تم 

ديسمبر) (7 الجهوي لالستثمار بتاريخ)

.2121

491 P

BRAOUR RAIL مقاولة

SARL AU

الحل النهائي
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

قرر) يناير) 212) (25 في) املنعقد 

مسير شركة) ورحما  منصف  السيد 

الشركة) (BRAOUR RAIL SARL AU

في التصفية،)رأسمالها)1.111 )درهم)

نوباليا) زنقة  ( (: االرتماعي) مقرها 

حي) (- بلوك) ) ( 7 قطاع) (- تجزئة) )

الرياض)-)الرباط.

بسب ) للشركة  النهائي  الحل 

الوضع الصافي للشركة.

التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)

التجارية بالرباط يوم) )فبراير) 212 

تحت الرقم)1766  .
ملخص من أرل النشر

492 P
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STE TAGANT FIELD
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مؤرخ في تمارة بتاريخ)21)يناير) 212 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة.

حضانة) (: االرتماعي) الهدف 

تهيئة املساحات) النبتات واألشجار،)

الخضراء،)زخرفة وتزيين.

رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)

فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة.

السيد كمال صدقي):)511)حصة.

السيدة فاطمة عباد):)511)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

القاهرة شقة) شارع  ( 29 (: املقر)

رقم)2)تمارة.

املسيرة):)السيدة فاطمة عباد.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

893 3 )تمارة.

493 P

STE SOKAV BUILDING
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مؤرخ في تمارة بتاريخ)21)يناير) 212 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة.

النقل،) (: االرتماعي) الهدف 

املواصالت،)تأرير معدات النقل.

رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)

فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة.

السيد كمال صدقي):)511)حصة.

السيدة فاطمة عباد):)511)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

القاهرة شقة) شارع  ( 29 (: املقر)
رقم)2)تمارة.

املسير):)السيد كمال صدقي.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

بتمارة.

494 P

STE  KOLN SERVICES
SARL

رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : عمارة 31 الشقة 
رقم 8 زنقة أحمد الوكيلي حسان - 

الرباط

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ ( (- (  

شركة) تأسيس  تم  ينالير) 212) (5  

تحمل اسم كوان سرفيس ش.ذ.م.م.)

تتوفر على املميزات التالية):

املقر االرتماعي):)عمارة)31)الشقة)
(- زنقة أحمد الوكيلي حسان) (8 رقم)

الرباط.

الهدف االرتماعي):

العمليات) طريق  عن  التطهير 

امليكانيكية أو الكيميائية.

االستيراد والتصدير.

التجارة.

مدة االستمرار):)99)سنة.
درهم) ( 11.111 (: املال) رأس 

مقسم إلى)111 )حصة من فئة)11  

درهم موزع كما يلي):

السيدة لبنى املنوار):)611)حصة.

  11 (: باشار) فطيمة  السيدة 

حصة.

تم تعيين السيدة لبنى) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  املنوار 

محدودة.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر.

لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: األرباح)

يوزع) القانوني  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء)حس  حصصهم.

2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

السجل) تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم) 922  .

495 P

 STE MONDIAL CLEAN

PRODUCTS
SARL

املقر االرتماعي : محل رقم 5  عمارة 

26 أ ح ج تامسنا - تمارة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)6)يناير)

مونديال) شركة  شركاء) قرر  (212 

كلين بروداكت ش.ذ.م.م ما يلي):

إلغاء)النشاط التجاري)»االستيراد)

والتصدير»)وإضافة نشاط)»تنظيف)

وارهات املتارر واملحالت والشقق».

2)-))تم اإليداع القانوني باملحكمة)

829 )في) االبتدائية بتمارة تحت رقم)

28)يناير) 212.

496 P

NADINE TRAVAUX
SARL AU

RC 149239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قررت) يناير) 212) الرباط بتاريخ) )

املسيرة الوحيدة السيدة بالل زين )

للشركة األسا�سي  القانون   تكوين 

كما يلي):

 NADINE (: التجاري) االسم 

TRAVAUX SARL AU
رأسمالها):)11.111 )درهم موزعة)

درهم) ( 11 حصة بقيمة) ( 111 على)

للحصة.

العنوان):)عمارة)31)شقة)8)شارع)

موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.

وأشغال) البناء) أشغال  (: الغرض)

استيراد وتصدير) بيع شراء) متعددة 

رميع أنواع املنتجات.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.

السجل التجاري):)9239  .

497 P

 FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

ALI VERRE
SARL

تأسيس شركة ذ.م.م
تم تأسيس) بمقت�سى عقد عرفي،)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.
 ALI VERRE (: االرتماعي) اللق  

.SARL
الشركاء)واملساهمون):

السيد محسن بنلقر�سي،)ب.و.ط)
A7399 6)-) 33)سهم.

ب.و.ط) رفيق،) محسن  السيد 
 AA 623)-)333)سهم.

ب.و.ط) بنلقر�سي،) ياسين  السيد 
A7399 5)-)333)سهم.

املسير):)محسن بنلقر�سي.
رأس املال):)11.111 )درهم.

النشاط):
أعمال البناء.

أشغال مختلفة.
املدة):)99)سنة.

العنوان):)37)شارع إدريس األكبر،)
الثالث،) الطابق  (،6 رقم) الشقة 

حسان،)الرباط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط يوم) )فبراير) 212 
تحت رقم السجل التجاري) 927  .

للبيان

498 P

STE SB EVENT
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)5)يناير)
األسا�سي) القانون  إنشاء) تم  (212 
محدودة،) مسؤولية  ذات  لشركة 

مميزاتها كما يلي):
STE SB EVENT SARL(:(التسمية

الهدف):)
للتنظيم) وكالة  استغالل 

املناسبات.
الصوتيات،) توزيع،) تسجيل،)
املرئيات والبرامج السمعية البصرية.
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كراء)لوازم املناسبات)(خيام).
الرأسمال):)11.111 )درهم.

الشركاء):
فيصل سحتوت)5.111 )درهم.

عبد الصمد بالل)55.111)درهم.
املجموع):)11.111 )درهم.

فيصل) السيد  تعيين  (: التسيير)
غير) ملدة  شريكا  مسيرا  سحتوت 

محدودة.
ساحة (2 (: االرتماعي)  املقر 
أكدال) (8 ابو بكر الصديق شقة رقم)

الرباط.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ (  9215 رقم) تحت   بالرباط 

3)فبراير) 212.
499 P

NETTOYAGE PLANET
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) بمقر  (2121 نوفمبر) (23 يوم)
قرر) (NETTOYAGE PLANET SARL

الشركاء)نقل مقر الشركة من):
ذكاك) سانية  (579 رقم) زنقة) )
إلى) مو�سى سال  النصر سيدي  شارع 
تجزئة الحديقة طريق مكناس فاس)

رقم) 7.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) فاتح  يوم  بسال  االبتدائية 

 212)تحت رقم) 3587.
500 P

NADIVE INVEST
SARL

املسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ)6 )ديسمبر)2121)تم تأسيس)
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):
NADIVE INVEST(:(التسمية

SARL(:(الصفة القانونية
مواد) (: االرتماعي) الهدف 
إيراد) التجميل  مواد  استهالكية 

وتصدير.
رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)
فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة الواحدة.

السيد نساكال ناديما)511)حصة.

السيدة ايفيلين بوني)511)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.

6 ،)شارع عقبة) املقر االرتماعي):)

الشقة)2)أكدال الرباط.

املسير):)نساكال ناديما.
رقم التقييد بالسجل التجاري)52 

باملحكمة التجارية بالرباط.

السجل التجاري رقم)8693  .

501 P

TDM AEROSPACE
شركة مساهمة

رأسمالها : 2.111.111 درهم

املقر االرتماعي : تجزئة 28، منطقة 

التصدير النواصر، الدار البيضاء

السجل التجاري رقم  1373 

الدار البيضاء

تحويل الشركة إلى شركة مساهمة
(،2121 ديسمبر) ( 5 بعقد بتاريخ)

بتفويت الوحيد  الشريك   قام 

أصل) من  ارتماعية  حصص  (5  

21.111)حصة التي يملكها بالشركة)

في) ردد  شركاء) ((5) خمس) لفائدة 

حدود حصة واحدة لكل واحد منهم.

بتاريخ) العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

الشركاء) قرر  (،2121 ديسمبر) ( 5

تعيين مراق  للتحويل.

بتاريخ العام  الجمع  ملحضر   تبعا 

5)يناير) 212،)قرر الشركاء)ما يلي):

شركة) إلى  الشركة  تحويل 

مساهمة.

األسا�سي) القانون  نص  اعتماد 

للشركة املساهمة في شكله الجديد)

مادة بمادة،)وبمجمله.

تعيين خمسة)(5))متصرفين أولين)

سنوات،) (6 ملدة) املساهمة،) للشركة 

والتي ستنتهي إثر انعقاد الجمع العام)

العادي بناء)على الحصيلة الحسابية)

املقفلة في) 3)ديسمبر)2126.

 3 ملدة) تعيين مراق  الحسابات،)

أي إلى غاية انعقاد الجمع) سنوات،)

الحصيلة) على  بناء) العادي  العام 

الحسابية املقفلة في)2123.

قام املجلس اإلداري بتاريخ)5)يناير)

 212،)بتعيين):
رئيس ملجلس إدارة الشركة للمدة)

التي عين فيها كمتصرف.

مدير عام.

مدير عام منتدب.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)بتاريخ)2)فبراير) 212،)تحت)
رقم)5 7635.

السجل) بتعديل  التصريح  وضع 

لدى) الضبط  بكتابة  التجاري 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  فبراير) 212،) (2 بتاريخ)

17 3)من السجل الترتيبي.
من أرل النشر واإلشهار

املمثل القانوني

502 P

بوزو نورتافريك إكسبور
POZO NORTAFRIC EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : شارع التين

مركز محج الرياض، الطابق 

الخامس، عمارة رقم 7 و8 مكت  
رقم 518، حي الرياض، الرباط

السجل التجاري رقم : 739 7

الرباط

تعديل عنوان املقر االرتماعي
تحيين النظام األسا�سي

ديسمبر) (7 بتاريخ) ملحضر  تبعا 

2121،)قرر الشريك الوحيد ما يلي):

االرتماعي) املقر  عنوان  تعديل 

للشركة ليصبح كالتالي):

مركز محج الرياض،) شارع التين،)

 7 رقم) عمارة  الخامس،) الطابق 

الرياض،) حي  (،518 رقم) مكت   و8)

الرباط.

النظام) من  املادة) ) تعديل 

األسا�سي نتيجة لذلك.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)9 )يناير) 212،)تحت)

رقم) 136  .

السجل) بتعديل  التصريح  وضع 

لدى) الضبط  بكتابة  التجاري 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

382)من) يناير) 212،)تحت رقم) ( 9

السجل الترتيبي.
من أرل النشر واإلشهار

التسيير

503 P

PET PLANET
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأسمالها ب : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : الرقم 2 ، زنقة 
صبري بورمعة، الطابق األول

شقة رقم 6، سيدي بليوط، أنفا

الدار البيضاء

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يونيو) (3 في) ومسجل  (،2121 ماي) (5

2121)قرر شركاء)الشركة ما يلي):

الزيادة في رأسمال الشركة الذي)

درهم) ( 11.111 في) محددا  كان 

وذلك) درهم  (3.111.111 ليصبح)

ارتماعية) حصة  (29.111 بخلق)

11 )درهم للحصة،) رديدة من فئة)

تكتت  وتحرر كما يلي):

واملستحقة) السائلة  الديون 

(: قدرها) التي  الشركة  على  للشركاء)

2.911.111)درهم.

الجديد) التقسيم  ويصبح 

لرأسمال الشركة كما يلي):

  .531.111 (: السيد رحالي هشام)

درهم.

قاصيدي) رشيد  السيد 

71.111 . )درهم.

املجموع):)3.111.111)درهم.
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تغيير املقر االرتماعي للشركة من)

العنوان) إلى  أعاله  املذكور  العنوان 

التالي):

أر�سي) والتحت  السفلي  الطابق 

املحل الكائن بتجزئة االنصاري رقم)

5 )رماعة دار بوعزة الدار البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

(،2121 أكتوبر) (21 بتاريخ) البيضاء)

.RC(:(292095(،751578(تحت رقم

504 P

TENDANCE BEAUTE

SARL D’ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : N°26, AVENUE

DE(FRANCE - AGDAL - RABAT

RC 59121 - Taxe(prof.25797716

CNSS 6785995

 IF.333 175

ICE 000016736000051 

س.ت الرباط :  2 59

الفسخ املسبق والتصفية
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،21 9 ديسمبر) (23 بتاريخ) بالرباط 

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

ش.ذ.م.م) (TENDANCE BEAUTE

درهم) ( 11.111 رأسمالها) ش.و،) (-

شارع) (،26 رقم) (: ب) مقرها  الكائن 

فرنسا،)أكدال،)الرباط،)ما يلي):

الفسخ املسبق وتصفية الشركة.

تحديد مقر التصفية في):)رقم)26،)

شارع فرنسا،)أكدال،)الرباط.

حميد) اليزيدي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة بدون مقابل.

تم اإليداع القانوني لهذه الوثائق)

املحكمة) لدى  الضبط  كتابة  لدى 

فبراير) بتاريخ) ) بالرباط  التجارية 

 212)تحت رقم):)1756  .
من أرل االستخالص والبيان

505 P

STE ICHTARTI
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم) قد  بسال،) (21 9 نوفمبر) (21
الخصائص) تحمل  شركة  تأسيس 

التالية):
 STE ICHTARTI SARL(:(التسمية

AU
مقاول) (: االرتماعي) الهدف 
االستيراد والتصدير)(تارر أو وسيط))

-)تارر.
رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)

مقسمة إلى)111 )درهم للحصة.
11 )درهم للحصة الواحدة.

  11.111 السيد كمال بولكجام)
درهم.

املدة):)99)سنة.
املقر االرتماعي):)دار الحمراء)زنقة)

الحوض رقم)3 )سال.
التسيير):)السيد كمال بولكجام.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
269 3)بسال يوم)27)فبراير)2121.

506 P

IPCL PRIVEE
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 11.111  درهم

مقرها االرتماعي : تجزئة سلوى 
شقة 2 الطابق األر�سي تيط مليل 

الدار البيضاء
RC(N° 480605

بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار)
تم) (2121 أكتوبر) بتاريخ)  ) البيضاء)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية):
IPCL PRIVEE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

مؤسسة) (: االرتماعي) الهدف 
للتعليم الخاص.

سلوى) تجزئة  (: االرتماعي) املقر 
مليل) تيط  األر�سي  الطابق  (2 شقة)

الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.
درهم) ( 11.111 (: املال) رأس 

ارتماعية) حصة  ( 111 ل) مقسمة 

مكتتبة) للحصة،) درهم  ( 11 بقيمة)

إلى) ومرقمة من) ) ومحررة بالكامل،)

111 )موزعة كما يلي):

السيد سعيد ادبعلي)511)حصة.

السيد محمد ادبعلي)511)حصة.

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر.

تم تعيين السيد سعيد) (: التسيير)

مسيرين) ادبعلي  ومحمد  ادبعلي 

للشركة ملدة غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 
الجهوي) باملركز  (2121 نوفمبر) ( 7

بتاريخ البيضاء) بالدار   لالستثمار 

7 )نوفمبر)2121.
لإلشارة والبيان

املسير

507 P

GENEBATRAV
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 11.111  درهم

مقرها االرتماعي : 3 ، زنقة احمد 

املجاطي الطابق األول رقم 8

املعاريف - الدار البيضاء

RC(N° 390589

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 

بتاريخ)  )فبراير)2121)تقرر ما يلي):

251)حصة من طرف السيد) بيع)

عبد اللطيف الحوني لفائدة السيد)

كمال مرتزق.

251)حصة من طرف السيد) بيع)

مرتزق محمد لفائدة السيد يوسف)

مرتزق.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) للدار   التجارية 

3))يوليو))2121)تحت رقم)78 717.
لإلشارة والبيان

املسير

508 P

STE AAOUICH CAR
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى محضر مؤرخ بالرباط في)
2121)تم وضع القوانين)   )ديسمبر)
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.
زنقة فرحت حشاد) (،  7 (: املقر)

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

تكوين الشركة.
املال) رأس  حدد  (: املال) رأس 
مقسم) درهم،) ( 11.111 قدره) بما 
درهم) ( 11 بنسبة) حصة  ( 11 على)
الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

االرتماعي للشركة.
األرباح) من  (%5 تؤخذ) (: األرباح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.
السالم) عبد  السيد  (: الحصص)

اعويش)111 )حصة.
تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
السيد عبد السالم اعويش ملدة غير)

محدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم السجل التجاري)8335  . 
509 P

سعيد حجي للتأمينات
ش.م.م ذات ش.و

تجزئة دادة، رقم 3، طريق القنيطرة
سال

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
يونيو) ( 7 بتاريخ) االستثنائي للشركاء)
(،2121 نوفمبر) (22 وبتاريخ) (2121

تقرر ما يلي):
السيد) يملكها  حصة  (55 بيع)
البطاقة) الواحد  عبد  الرا�سي 
  5 وبيع) (GM58  1 رقم) الوطنية 
حصة يملكها السيد الرا�سي سهي )
 GM  27 2 البطاقة الوطنية رقم)
عمر) محمدي  علوي  السيد  لفائدة 
.CD  2665(البطاقة الوطنية رقم
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موزعة) الشركة  لتصبح حصص 
على الشكل التالي):

السيد علوي محمدي عمر مبلغ)
11 )حصة بثمن) درهم أي) ( 1.111

11 )درهم للحصة الواحدة.
أي بمجموع):)1.111 )درهم.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.))
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال،)) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
السجل) يناير) 212.) بتاريخ) 2)

التجاري رقم)32727. 
510 P

 NANI TRAVAUX
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) يناير) 212،) ( 5 يوم) بطنجة 
لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 
محدودة املسؤولية لشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):
 NANI TRAVAUX(:(التسمية

الهدف):)أعمال البناء.
إبراهيم) ساحة  (: املقر االرتماعي)
 3 الطابق) (II بتهوفن) الروداني إقامة 

رقم)82)طنجة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)11.111 )درهم.
 Mr. عهد تسيير الشركة) (: اإلدارة)

DERRAZ SOUFIANE
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية) 3)ديسمبر.
وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)
يناير) (26 بتاريخ) بطنجة،) التجارية 

 212،)تحت رقم)2253  .
511 P

GFG

JNANE EL OUAHDA ,21

SIDI SLIMANE

شركة بست كلتي ترونس
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2121 يونيو) (29 بتاريخ) بالقنيطرة،)

لشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 

بالخصائص التالية):

التسمية):)بست كلتي ترونس.

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.

املقر االرتماعي):)شارع موالي عبد)
الرحمان عمارة)8)رقم)56)القنيطرة.

غرض) يكون  (: الشركة) غرض 

الشركة):)نقل املستخدمين.

تنمية الشركة.

مدة الشركة):)99)سنة.
تسيير الشركة أسند للسيد طارق)

بنعلي.
توقيع الشركة أسند للسيد طارق)

بنعلي.

من تبتدئ  (: املالية)  السنة 

من الختام  في  وتنتهي  يناير،) (7 

 3)ديسمبر من كل سنة.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسمة  درهم،) ( 11.111 مبلغ)

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( 111

للواحدة،)موزعة على الشكل التالي):

السيد) ملكية  في  حصة  ( 111  

طارق بنعلي.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

رقم) تحت  القنيطرة  االبتدائية 

55353)بتاريخ)23)يوليو)2121.
ملخص قصد النشر):)ائتمانية ه  فيد)

القنيطرة

512 P

 LES LABORATOIRES

AZBANE
S.A

شركة مساهمة
رأسمالها : 35.111.111 درهم

املقر االرتماعي : كلم 8، طريق 

الجديدة الدار البيضاء

RCn°35.189 - IF(n°2221086

ICE : 001529585000022

توسيع الغرض االرتماعي
الجمعية) مداولة  بمقت�سى 

بتاريخ االستثنائية   العامة 

شركة) شركاء) (،2121 ديسمبر) (25

 LES LABORATOIRES AZBANE

قرروا توسيع الغرض االرتماعي (SA

للشركة بإضافة منتجات الضيافة) (

الفندقية املبيدات اإلحيائية وإضافة)

األسا�سي للنظام  رديدة   فقرة 

كما يلي):

استيراد وبيع املواد األولية لتصنيع)

منتجات التجميل،)العطور،)منتجات)

الضيافة الفندقية،)منتجات النظافة)

الجسدية واملبيدات اإلحيائية.

من) الثانية  الفقرة  وبإكمال 

بإضافة) االرتماعي  للغرض  (3 املادة)

منتجات الضيافة الفندقية املبيدات)

اإلحيائية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

يناير) 212،) ( 5 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)2 3 76.
من أرل اإليجاز والبيان

512Pمكرر

CASA VIANDE

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 5.511.111  درهم

مقرها االرتماعي :  5، زنقة 

بروكسل إقامة كنزة الطابق 2

شقة رقم 3 الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 39213 

استمرار نشاط الشركة
بتاريخ)22)سبتمبر)2121)الجمعية)

 CASA لشركة) االستثنائية  العامة 

استمرار) قررت  (VIANDE SARL

نشاط الشركة بالرغم من الخسائر)

رأسمال) من  تجاوزت( /3)) التي 

الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

3)فبراير) 212،)تحت) البيضاء،)يوم)

رقم)763837.
من أرل اإليجاز والبيان

513 P

SUD OIL
SA

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 311.111 درهم

مقرها االرتماعي : 39 ، شارع 
موالي إسماعيل، الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 85377

استمرار نشاط الشركة
الجمعية) (2121 مارس) ( 8 بتاريخ)
 SUD لشركة) االستثنائية  العامة 
االرتماعي) مقرها  الكائن  (OIL SA
موالي) شارع  (، 39 البيضاء،) بالدار 
نشاط) استمرار  قررت  إسماعيل،)
التي) الخسائر  من  بالرغم  الشركة 

تجاوزت( /3))من رأسمال الشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء،)يوم)8 )يناير) 212،)تحت)

رقم) 55 76.
من أرل اإليجاز والبيان

514 P

شركة ويدصوفت
ش ذ م م

STE WIDESOFT SYSTEMS SARL
1  عمارة 5 عين اسردون أكدال

الرباط
تفويت الحصص االرتماعية

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ الرباط  في  املوقع   االستثنائي 
ذات) لشركة  ديسمبر)  21) (29
»شركة) محدودة) مسؤولية 
الشركاء قرر  ش.م.م   ويدصوفت»)

ما يلي):
 511 بيع السيد ايت لحاج رشيد)
اسامة) للسيد  ارتماعية  حصة 

ابراهيم بثمن)51.111)درهم.
محمد) لحاج  ايت  السيد  بيع 
251)حصة ارتماعية للسيد اسامة)

ابراهيم بثمن)25.111)درهم.
عادل) اكايمرو  ايت  السيد  بيع 
251)حصة ارتماعية للسيد اسامة)

ابراهيم بثمن)25.111)درهم.
ذات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 

شريك وحيد.
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تعديل أنطمة الشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)
رقم) تحت  فبراير) 212) بتاريخ) )

.  1781
للنشر والبيان

515 P

ADAM BANI
 SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ( 
تم) قد  (،2121 أكتوبر) (8 يوم) بسال 
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):)
 ADAM BANI SARL ( (: التسمية)

 .AU
رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)
  11 111 )حصة بثمن) مقسم على)

درهم للحصة.
إقامة البستان،) املقر االرتماعي:) (
9 ،)شقة) ،)سعيد حجي،) عمارة ج)

سال.)
الهدف االرتماعي):)نقل البضائع،)
االستيراد والتصدير،)خدمات أخرى.

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

السيدة) الشركة  يسير  التسيير:)
بإقامة) القاطنة  هند،) حسوني 
شقة) ،) (، 9 ج) عمارة  البستان،)
سعيد حجي،)سال والحاملة للبطاقة)
غير) ملدة  (AE319315 رقم) الوطنية 

محدودة.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (2
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة)
 2121 نوفمبر) (5 االبتدائية سال يوم)

تحت رقم)35273.
 3)-)االندراج في السجل التجاري):)
التجاري) بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم) 3222.
لإلشارة والنشر

املسيرة):)السيدة حسوني هند

516 P

ESPACE BAKIR
 SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ( 
قد تم) (،2121 ديسمبر) (3 بسال يوم)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):)
 ESPACE BAKIR ( (: التسمية)

 .SARL AU
رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)
  11 111 )حصة بثمن) مقسم على)

درهم للحصة.
خليفة) والد  االرتماعي:) املقر  (

مرشوش،)الرماني.)
الهدف االرتماعي):)محطة خدمات،)

محطة البنزين والزيت،)مطعم ومقهى.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.)
السيد) الشركة  يسير  التسيير:)
بوشتة بكير،)القاطن بدوار الشليحيين)
الخميسات) الرماني،) مرشوش،)
 X8 6 (والحامل للبطاقة الوطنية رقم

ملدة غير محدودة.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (2
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
يوم) بالرماني  االبتدائية   باملحكمة 
 2)فبراير) 212)تحت رقم) 625/2.

 3)-)االندراج في السجل التجاري):)
التجاري) بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم)329.
لإلشارة والنشر

املسيرة):)السيدة حسوني هند

517 P

JOYAUX DU TERROIR
رويو دو تروار 

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
نظام) تكوين  تم  يناير) 212) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):)
 JOYAUX DU ( (: التسمية)

TERROIR)»رويو د تروار».)

الهدف):)تمارس الشركة األهداف)
التالية):

الغذائية) املواد  وبيع  شراء)
ومستحضرات التجميل)؛

استيراد وتصدير)؛
الزراعة)؛

تربية النحل.
األول،) الطابق  (: االرتماعي) املقر 
زنقة نابولي،) 5)عمارة) 9،) شقة رقم)

املحيط،)الرباط.
  11.111 (: رأس املال االرتماعي)
حصة قيمة) ( 111 درهم مقسم إلى)

كل واحدة)11 )درهم.
تم تعيين السيدة سلمى) التسيير:)
الحاملة لبطاقة التعريف) الدردابي،)
الوطنية)AA2 326)كمسيرة للشركة)

وملدة غير محدودة.
وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)9225  .
518 P

OXFORD AUTO
SARL AU

أكسفورد اوتو 
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
نظام) تكوين  تم  (2121 ديسمبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):)
 OXFORD AUTO ( (: التسمية)

»أكسفورد اوتو».)
الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالية):
الجديدة) السيارات  استيراد 

واملستعملة)؛
االستيراد والتصدير)؛

استيراد معدات اإلسعاف والعتاد.
(،31 عمارة) (: االرتماعي) املقر 
زنقة موالي احمد الوكيلي،) (،8 شقة)

حسان،)الرباط.
  1.111 (: االرتماعي) املال  رأس 
درهم مقسم إلى)11 )حصة قيمة كل)

واحدة)11 )درهم.

خالد) السيد  تعيين  تم  التسيير:)
التعريف) لبطاقة  الحامل  شويبة،)
وحيد) كمسير  (BE786377 الوطنية)

للشركة وملدة غير محدودة.
وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)9229  .
519 P

RAJI CAR
SARL AU
راجي كار 

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
نظام) تكوين  تم  فبراير) 212) فاتح 
املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):)
التسمية):))RAJI CAR)»راجي كار».)
الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالية):
كراء)السيارات بدون سائق.

األول،) الطابق  (: االرتماعي) املقر 
شقة رقم)5،)عمارة) 9،)زنقة نابولي،)

املحيط،)الرباط.
  11.111 (: رأس املال االرتماعي)
حصة قيمة) ( 111 درهم مقسم إلى)

كل واحدة)11 )درهم.
السيدة) تعيين  تم  التسيير:)
لبطاقة) الحاملة  فتيحة،) تشارجي 
كمسيرة) (DJ 63 (التعريف الوطنية

للشركة وملدة غير محدودة.
وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)9227  .
520 P

NADI L’OISIS
نادي الوازيس

شركة محدودة املسؤولية
مقرها بالدار البيضاء 281، طريق 

الوازيس، الوزايس
رأسمالها : 2.111 8.2 درهم
السجل التجاري : 773 27

تصفية الشركة إلى غاية انتهائها 
عبد) السيد  تقرير  بمقت�سى  (- ( 
تصفية) على  املسؤول  نشيط  العزيز 
الشركة ملحضر الجمع العام االستثنائي)
»ناجي) مقررا التصفية التامة لشركة)

الوازيس»)ش.م.م تقرر):)
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بيع أثاث ومعدات املكات )؛

بيع األصول الثابتة قيد التنفيذ)؛

توافر إرمالي للنقد.

لتسوية) النقد  استخدام  تم 

وضريبة) الدخل  على  الضريبة 

الشركات لسنة) 212.
حرر) توثيقي  عقد  بمقت�سى  (- (2

من طرف األستاذ حميد ربور موثق)

بالدار البيضاء)بتاريخ)26)يناير) 212 

عبد) السيد  طرف  من  التأكيد  تم 

العزيز نشيط على أنه):

القانونية) التصفية  تمت  قد 

للشركة بشكل نهائي.

  .111.111 تأكدت خسارة مبلغ)

درهم للشركة املذكورة.

الشركة) أصول  من  سح   تقرر 

املذكورة امللك ذو الرسم العقاري رقم)

 6678/س والذي تم تقويمه بمبلغ)

9.271.111)درهم.

سيتم اإليداع القانوني لدى) (- (3

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدار البيضاء.
ديوان ذ.)حميد ربور

موثق بالدار البيضاء

521 P

DEGIFENCE
SARL

رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : تقاطع شارع 

القا�سي سرايري والقا�سي بن 

حمادي صنهادجي، حي الصنوبر، 

الرباط

RC(N° : 144437

نقل املقر االرتماعي للشركة 
-)قررت الجمعيات العامة غير) ( 

ديسمبر) ( 1 العادية املنعقدة بتاريخ)

2121)للشركة ما يلي):)

للشركة) االرتماعي  املقر  نقل 
سرايري) القا�سي  شارع  تقاطع  من 

والقا�سي بن حمادي صنهادجي منطقة)

الرباط إلى عمارة رقم) 5  الصنوبر،)

النهضة،) حي  فاديزا،) ( 2 رقم) شقة 

الرباط.

أنجز اإليداع القانوني بكتابة) (- (2
بالرباط) التجارية  للمحكمة  الضبط 
رقم) تحت  يناير) 212) (21 بتاريخ)

.  1 33
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

522 P

سيغما بلوس
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال : 1.111  درهم
شارع العرعار، حي الرياض، الرباط 

B12، إقامة رباط الفتح
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)7)يناير)
االستثنائي) العام  الجمع  قرر  (21 9 

ما يلي):)
تغيير) إلى  العام  الجمع  صادق 
شارع) (: إلى) للشركة  االرتماعي  املقر 
(،B12 الرباط) حي الرياض،) العرعار،)

إقامة رباط الفتح.
قرر الجمع العام تعديل وتحديث)

النظام األسا�سي للشركة.
الرباط) في  القانوني  اإليداع  تم 
الرقم) تحت  (2121 ديسمبر) في) 2)

. 19653
523 P

هوريزون أشر
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال : 1.111  درهم
شارع العرعار، حي الرياض، الرباط 

B12، إقامة رباط الفتح
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)7)يناير)
االستثنائي) العام  الجمع  قرر  (21 9 

ما يلي):)
املصادقة على بيع الحصص على)

الشكل التالي):
باعت) هولدينغ  امرك  الشركة 
رميع الحصص التي تملكها)99)حصة)
حصة) (75 امللوكي) محى  السيد  إلى 

والسيدة مريم أشكرمو) 2)حصة.
تغيير) على  العام  الجمع  صادق 
شارع) (: إلى) للشركة  االرتماعي  املقر 
(،B12 الرباط) حي الرياض،) العرعار،)

إقامة رباط الفتح.

قرر الجمع العام تعديل وتحديث)
النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني في الرباط في)
6)يناير) 212)تحت الرقم)1186  .
524 P

 CORPS SAIN ESPRIT SAIN
ACADEMIE

تأسيس الشركة 
بمقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ)
في)7)يناير) 212)تم تأسيس الشركة)

بالخاصيات التالية):)
 CORPS SAIN ESPRIT((:(التسمية

 .SAIN ACADEMIE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
رأسمال):)1.111 )درهم.

بين) شارع  (  (: االرتماعي) املقر 
أكدال،) السفلي،) الطابق  الويدان،)

الرباط.
:)مركز الراحة) النشاط االرتماعي)

والهناء)والتكوين املستمر.
التسيير:)السيدة سناء)أبو الهول،)
 A 26365 الوطنية) البطاقة  رقم 
والقاطنة) ( 978 فبراير) (5 املزدادة في)
شقة) عمارة) ) املالخ  محمد   بشارع 

رقم)6)قبيبات،)الرباط.
اإليداع القانوني):)املحكمة التجارية)
تحت) فبراير) 212) (2 بالرباط بتاريخ)

رقم)1679  .
التجارية) املحكمة  (: التسجيل)
تحت) فبراير) 212) (2 بالرباط بتاريخ)

رقم)55 9  .
525 P

شركة برج املاء
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 211.111 درهم

املقر االرتماعي : شارع الجيش 
امللكي، إقامة فدوى، الشقة 21، 

مكناس 
الجمع) عن  صادر  عقد  حس  
التأسي�سي لشركة)»برج املاء»)ش.م.م)
على الساعة يناير) 212) بتاريخ)  )

رأسمال) توزيع  تقرر  صباحا،) ( 1  
مقره) ش.م.م،) املاء») »برج  الشركة)
امللكي،) الجيش  بشارع  االرتماعي 

إقامة فدوى الشقة)21)بمكناس.
»برج) شركة) لرأسمال  التوزيع 

املاء»)ش.م.م):)
في) الشركة  رأسمال  تحديد  تم 
 2111 على) موزعة  درهم  (211.111
واحدة) كل  قيمة  ارتماعية  حصة 
درهم تم وضعها وتحريرها) ( 11 منها)
بالكامل وتخصيصها للشركاء)حس )

الحصص وذلك كما يلي):
لديه) عقيل حويال  مسلم  السيد 

581)حصة)؛
لديه) مسلم حويال  عقيل  السيد 

561)حصة)؛
السيد مو�سى حويال)561)حصة)؛
السيد محمد))السيد)211)حصة)؛
  11 سرغيني) حيدر  علي  السيد 

حصة)؛
املجموع)2111)حصة.

عقد) على  العام  االرتماع  وافق 
على) وصادق  الشركة  تأسيس 
املتخذة) اإلدارية  اإلرراءات  انتظام 
وبالتالي أعلن عن) في إطار التأسيس،)

تأسيسها حس  األصول.
تم اعتماد هذا القرار باإلرماع من)

قبل الشركاء)الحاضرين.
تعيين املسيرين لإلدارة):

السيد مسلم عقيل حويال،) (- ( 
بتاريخ) ازداد  لبنانية،)  رنسية 
1 )أغسطس)966 ،)حامل للبطاقة)
يقطن) (BE36522N رقم) الوطنية 
إقامة فدوى،) بشارع الجيش امللكي،)

الشقة)9 ،)مكناس)؛
حويال،) مسلم  عقيل  السيد  (- (2
رنسيته لبنانية،)ازداد بتاريخ)5)نوفمبر)
حامل للبطاقة الوطنية رقم) (، 99 
الجيش) بشارع  يقطن  (BE5 265K
امللكي،)إقامة فدوى الشقة)21)مكناس)؛

حويال) عقيل  مسلم  السيدان 
والسيد عقيل مسلم حويال،)مسيرين)
قانونيين مشاركين في إدارة الشركة)
لفترة غير محدودة،)من خالل التوقيع)

املنفصل لهما.
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بشكل) ملتزمة  الشركة  وستكون 
صحيح لجميع األعمال املتعلقة بها.

القانون األسا�سي املتعلق بالغرض)
من الشركة واملحدد ألنشطتها):

حفر اآلبار الصناعية)؛
استثمار))زراعي،)الحفر وحفر اآلبار)؛
الصرف) مياه  تنقي   أعمال 
ملصادر) الجوفي  والتجميع  الصحي 

املياه واآلبار)؛
وصيانة اآلبار) الدراسة مع إنشاء)
واملجاري السطحية والجوفية املائية)

الدائمة وغير الدائمة)؛
األسواق) مناقصة  في  املشاركة 

العامة وطنيا ودوليا.
العمليات) كل  عامة  بصفة  تم 
واملالية) والصناعية  التجارية 
والعقارية وتلك املتعلقة باملنقوالت،)
واملرتبطة رأسا أو بصفة غير مباشرة)
التي من) تلك  أو  املذكورة  باألغراض 
شأنها أن تمهد إنجاز هذه األغراض)

وتطويرها.
ردول) بنود  استنفاد  بعد 
األعمال،)اختتم االرتماع في الساعة)
عليه) التوقيع  وتم  صباحا  (11:30
تأكيد) مع  الشركاء) قبل كل من  من 
إنجازهم للعمليات طبقا للمقتضيات)

القانونية والتنظيمية املعمول بها.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
العدد) تحت  فبراير) 212) بتاريخ) )

الترتيبي)611)وصل رقم)79 52.
ألرل اإلشعار

اإلدارة املشتركة

526 P

DAR BEN YOUSSEF
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد
رأسمال بقيمة 11.111  درهم

تأسيس شركة 
بتاريخ) املؤرخ  العقد   حس  
تمت صياغة القانون) يناير) 212) (7
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):)

.DAR BEN YOUSSEF((:(االسم

درب) رقم) ) (: االرتماعي) املقر 

الحاج الخضير الباروديين،)مراكش.

في) الشركة  تهدف  (: األهداف)

املغرب أو الخارج إلى ما يلي):

استغالل وتسيير وإدارة رميع دور)

الضيافة ورميع املساكن املفروشة)

لإليجار)؛

تأرير شقق مفروشة)؛

فن الطبخ)؛

الطبخ التقليدي والعصري)؛

خدكات تجميل وعالرات الحمام)؛

تنظيم املؤتمرات والندوات)؛

ترفيه سياحي واستقبال وتنظيم)

الحفالت)؛

اإلقامات) تنظيم  حول  نصائح 

باملغرب)؛

استيراد وتصدير)؛

تجارية) عملية  كل  عام  بشكل 

عملية) كل  أو  مالية  أو  صناعية  أو 

مرتبطة باملنقوالت أو العقارات،)ذات)

طابع بياني وليس تحديدي،)تم تعيين)

عناصره املختلفة يمكن أن تكون لها)

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف)

الشركة أو قابلة بأن تسهل توسعها)

وتطورها.

مدتها):)99)سنة.

رأسمالها):)11.111 )درهم موزعة)

على)111 )حصة من فئة)11 )درهم)

لكل حصة،)تابعة موزعة على الشكل)

التالي):

السيد محمد سمير سربوت)111  

حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد محمد سمير سربوت.

فاتح) من  ابتداء) (: املالية) السنة 

يناير من كل سنة إلى غاية) 3)ديسمبر)

من نفس السنة.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بمراكش  لالستثمار  الجهوي 

25)يناير) 212)تحت رقم) 983  .

527 P

STE DERMA NATURE
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد

رأسمال الشركة : 11.111  درهم
RC(N° : 52039
تأسيس شركة 

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
القانون) وضع  تم  يناير) 212) ( 5
أعاله) املذكورة  للشركة  األسا�سي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد ما يلي):)
 STE DERMA ( (: التسمية)

.NATURE SARL AU
ممر نهرو) (8 رقم) (: املقر االرتماعي)
8 )شارع نهرو،)املدينة الجديدة) رقم)

مكناس.
رأسمال) (: االرتماعي) رأسمالها 

الشركة محدد في)11.111 )درهم.
التجميل،) منتجات  بيع  (: الهدف)
نيكوس،)تارر في التصدير واالستيراد.
املسير):)السيد مصطفى الناصري)
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمكناس بتاريخ)22)يناير) 212 

رقم السجل التجاري)52139.
528 P

 STE SISMAP PRO
SANITAIRE
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد

رأسمال الشركة : 11.111  درهم
RC(N° : 52133
تأسيس شركة 

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
القانون) وضع  تم  يناير) 212) (7
أعاله) املذكورة  للشركة  األسا�سي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد ما يلي):)

 STE SISMAP PRO ( (: التسمية)
.SANITAIRE SARL AU

:)تجزئة الم بقعة) املقر االرتماعي)
رقم)  2،)البساتين،)مكناس.

رأسمال) (: االرتماعي) رأسمالها 
الشركة محدد في)11.111 )درهم.

كيماوية) منتجات  تارر  (: الهدف)
عامة) أشغال  مقاول  وصحية،)
متنوعة،)تارر في التصدير واالستيراد.
املسير):)السيد محمد خادير كمسير)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمكناس بتاريخ فاتح فبراير)
 212)رقم السجل التجاري)33 52.
529 P

 STE COMPAGNIE DE
SERVICE ET TRAVAUX

ش.م.م
مقرها االرتماعي : أبواب مراكش، 

الطابق األول 5، مراكش
مؤرخ) محضر  بمقت�سى  (- (I
 2121 نوفمبر) (27 بتاريخ) بمراكش 
لشركة) العادي  الغير  العام  للجمع 
 STE COMPAGNIE DE SERVICE
اإلقرار) تم  ش.م  (ET TRAVAUX

باألغلبية على ما يلي):)
ملحامدة) نادية  السيدة  تفويت 
511)حصة ارتماعية لفائدة السيد)

محمد كداري.
تفويت السيد محمد كداري)511 
السيدة) لفائدة  ارتماعية  حصة 
ديسمبر) بتاريخ) 2) لشكر  عتيقة 

.2121
استقالة السيدة نادية ملحامدة.

السيد) (: تعيين مسيرين رديدين)
كداري محمد والسيدة لشكر عتيقة)
كما أعطى الجمع العام حق اإلمضاء)

املنفرد للمسيرين.
تجزئة) من  الشركة  مقر  تغيير 
بئر الرامي،) (71 بجون بابتيست رقم)
الطابق) القنيطرة إلى أبوب مراكش،)

األول)5،)مراكش.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (  1767 بمراكش تحت رقم)

29)يناير) 212.
للخالصة والبيان

530 P

AUPLAN
ش.م.م

حي محمدية، بلوك س، رقم 3، 
الناظور

تأسيس الشركة 
بالناظور) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  (2121 أكتوبر) (28 بتاريخ)
محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية):)
التسمية):)شركة)AUPLAN)ش.م.م.
مهندس) (: االرتماعي) الغرض 

معماري.
العمليات) رميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.
محمدية،) حي  (: االرتماعي) املقر 

بلوك س،)رقم)3،)الناضور.
  11.111 (: الشركة) املال  رأس 
درهم مقسم إلى)111 )حصة من فئة)

11 )درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد السعدي نجوى.
الشركاء):

السعدي نجوى)111 )حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناظور بتاريخ)  )نوفمبر)

2121)تحت رقم)3538.
531 P

MUCHO GRACIAS
ش.م.م

حي لعرا�سي خديجة 3 ، الطابق 2، 
الناضور

تأسيس الشركة 
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  يناير) 212) ( 3 بتاريخ)
محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية):)

 MUCHO شركة) (: التسمية)

GRACIAS)ش.م.م.

منعش) (: االرتماعي) الغرض 

عقاري.

العمليات) رميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.

لعرا�سي) حي  (: االرتماعي) املقر 

خديجة)3 )الطابق)2،)الناضور.

  11.111 (: الشركة) املال  رأس 

درهم مقسم إلى)111 )حصة من فئة)

11 )درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

والسيد) مصطفى  اليونش  السيد 

الرشيد حمادي.

الشركاء):

اليونش مصطفى)511)حصة)؛

الرشيد حمادي)511)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 5 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

 212)تحت رقم)15 .

532 P

STE AFRICAINE SERVICE
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاذ عثمان العيادي موثق بأكادير)

بتاريخ)5 )يناير) 212)مسجل بأكادير)

تحت مرارع) يناير) 212) (22 بتاريخ)

التسجيل اآلتية):)سجل االستخالص)

األمر) (212 1112828 2167

باالستخالص) 9 2/ 212.

 STE شركة) شركاء) قرر 

 AFRICAINE SERVICE SARL

رأسمالها)51.111)درهم ما يلي):

اململوكة) الحصص  تحويل  (- ( 

أكرواز) الخرساني  محمد  للسيد 

قيد حياته باعتباره الشريك واملدير)

الوحيد للشركة املذكورة عن طريق)

511)حصة سيتم) اإلرث واملحددة في)

توزيعها على الورثة بما يتناس  مع)

التوثيقي) العقد  في  املبينة  أنصبتهم 

املذكور.

ورثة) بين  الشركة  استمرار  (- (2

ذات) الشركة شركة  واعتبار  الهالك 

مسؤولية محدودة متعددة الشركاء)

 56 املادة) ملقتضيات  طبقا  وذلك 

تعديله) تم  كما  (5.96 القانون) من 

وارث) كل  احتفاظ  مع  وتتميمه،)

بصفته كشريك في الشركة مع كافة)

الصالحيات والضمانات القانونية.

للشركة) رديد  مسير  تعيين  (- (3

بلوبالي،) رحال  السيد  في  واملتمثل 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

J253878)ملدة سنة تبتدئ من تاريخ)

انعقاد الجمع العام واملعين بمقتضاه)

املذكورة) للمدة  وتستمر  سنة  ملدة 

مالم يقرر الشركاء)خالف ذلك.

 )-)تعديل املادة)7)و8)من النظام)

األسا�سي للشركة.

تم القيام باإليداع القانوني لدى)

بتاريخ) بالعيون  االبتدائية   املحكمة 

 )فبراير) 212)تحت رقم)373/ 212.

533 P

STE LASSHAB SERVICES
SARL AU

السجل التجاري : 8873 

التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

التالي):)

علي) للسيد  حصة  (333 بيع) (- ( 

حصة للسيد السالك) خا�سي و333)

بابي لفائدة السالك حمدي.

2)-)يعهد التسيير واإلمضاء)للسيد)

السالك حمدي.
من) الشركة  رأسمال  رفع  (- (3

11.111 )درهم إلى)111.111. )درهم.

حي) إلى  الشركة  مقر  تغيير  (- ( 
النهضة زنقة رابر ابن حيان،)رقم)5 ،)

بوردور.

5)-)تغيير الشكل القانوني للشركة)

.SARL AU(إلى

6)-)اإليداع القانوني):)تم باملحكمة)

يناير) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

 212)تحت رقم)  2/ 212.

534 P

WINEMASDOUR TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأسمال الشركة : 111.111.  درهم
املقر االرتماعي : رقم 25 بلوك 2 حي 

عين الرحمة طانطان
السجل التجاري :   32 طانطان

التعريف املوحد للشركة : 
112 8 175111163

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
العام) الجمع  محضر  في  املمثل 
فبراير) فاتح  في  املؤرخ  االستثنائي 

 212)للشركة تقرر ما يلي):
 )-)زيادة في رأسمال الشركة بمبلغ)
  11.111 من) أي  درهم  (911.111
وذلك) درهم،) ( .111.111 إلى) درهم 
حصة) (9111 إصدار) طريق  عن 
  11 منها) الواحدة  قيمة  رديدة 
مكتتبة) الحصص  رميع  درهم،)
ومحررة نقديا بقيمة ليصبح رأسمال)

الشركة موزعا كاآلتي):
  .111.111 السيد عبد هللا عبا)

درهم.
األسا�سي) النظام  تحيين  (- (2

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 االبتدائية بطانطان بتاريخ)

 212)تحت رقم)29/ 212.
535 P

STE ESPACITY
SARL

الرفع من رأسمال الشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ( 
بتاريخ) واملسجل  (2121 سبتمبر) ( 1
فإن) بالرباط،) (2121 أكتوبر) (8
لشركة) العادي  غير  العام  الجمع 

«ESPACITY» SARL)تقرر ما يلي):
من) الشركة  رأسمال  من  الرفع 
  .111.111 درهم أي من) (611.111
حصة) (51.11 بإحداث) وذلك  درهم 
للسهم) درهم  ( 11 فئة) من  رديدة 

الواحد.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ديسمبر) التجارية بالرباط بتاريخ)  )

2121)تحت الرقم)1 193 .
للبيان والنشر

536 P

CUTE COFEE
ش.م.م

تفويت حصص ارتماعية
االستثنائي) العام  الجمع  قرر  (- (I

املنعقد بتاريخ)23)أغسطس)2121):
بتفويت)511)حصة ارتماعية من)
السيد) من  للحصة  درهم  ( 11 فئة)
مستغفر يونس لفائدة السيد اعمار)

عصام.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

سجل التجاري رقم)7  31 .
للنسخ والبيان

الوكيل

537 P

CERAMARMO BENALI
ش.م.م

االستثنائي) العام  الجمع  قرر  (- (I
املنعقد في) 2)ديسمبر)2121):

تصفية الشركة.
تعيين السيد موالي محمد بنعلي)
 5 زنقة) (: مصفيا لها بالعنوان التالي)

إقامة)  )حي املنى الخميسات.
الضبط) بكتابة  اإليداع  تم  (- (II
بالخميسات) االبتدائية  باملحكمة 
تحت رقم)26)بتاريخ)22)يناير) 212.

للنسخ والبيان

الوكيل

538 P

LINACH
SARL
تأسيس

املنعقد) العرفي  العقد  بمقت�سى 
قد) يناير) 212) (5 بتاريخ) بالرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة مواصفاتها كالتالي):

.«LINACH SARL«(:(التسمية
اإلنتاج) (: االرتماعي) الهدف 
(- السمعي البصري والسينماتوغرافي)

التواصل واإلشهار.
5 )زنقة واد زيز) (: املقر االرتماعي)

رقم) )أكدال الرباط.
حدد) (: االرتماعي) الرأسمال 
في) للشركة  االرتماعي  الرأسمال 
ألف) على  موزع  درهم  ( 11.111
حصة مائة درهم لكل حصة موزعة)

على الشركاء)كما يلي):
 251 (: إبراهيم) الشعبي  السيد 

حصة.
 251 (: إلياس) الشعبي  السيد 

حصة.
السيدة الشعبي لينا):)251)حصة.
 251 (: السيدة األشه  السعدية)

حصة.
عهد تسيير الشركة مع) (: التسيير)
االرتماعي ملدة غير محددة) اإلمضاء)

إلى السيد الشعبي الياس.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
 25 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

يناير) 212)تحت رقم)2 15  .
539 P

SOCIETE ELETRO SECURITY
شركة ذات مسؤولية محدودة

فسخ الشركة مسبقا
االستثنائي) العام  الجمع  إن 
 2121 نوفمبر) (27 بتاريخ) املنعقد 
 SOCIETE ELETRO« لشركة)
مسؤولية) ذات  شركة  («SECURITY
رأسمالها) وحيد،) بشريك  محدودة 
(: مقرها االرتماعي) درهم،) ( 11.111
شارع بدر تجزئة املكينسية رقم عمارة)
 5)دكان)3)خارج باب سبتة سال،)قرر)

ما يلي):
فسخ الشركة مسبقا.

السيد) للشركة  كمصفي  تعيين 
عبد الحفيظ اليحيوي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35878 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ)2)فبراير) 212.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

540 P

COACHING’IN
شركة ذات مسؤولية محدودة

فسخ الشركة مسبقا
االستثنائي) العام  الجمع  إن 
املنعقد بتاريخ)3 )يناير) 212)لشركة)
ذات) شركة  («COACHING’IN»
مسؤولية محدودة بشريكة واحدة،)
مقرها) درهم،) (32.111 رأسمالها)
زنقة اكلمان سيدي) (21 (: االرتماعي)
2)أكدال الرباط،)قرر) علي شقة رقم)

ما يلي):
فسخ الشركة مسبقا.

تعيين كمصفية للشركة السيدة)
موراند ريجين كرستيان.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)1722   

بتاريخ)3)فبراير) 212.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

541 P

 GARDIENNAGE AL
HUSSEIN

SARL
بتاريخ) 2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة ذات) يناير) 212)
تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):
 GARDIENNAGE AL (: التسمية)

.HUSSEIN SARL
أمن  شركة   : االرتماعي  الهدف 

املباني العامة أو الخاصة.
رأسمال الشركة : 11.111  درهم 
فئة  من  حصة    111 إلى  مقسمة 
11  درهم للحصة الواحدة موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :
 511  : العمريين  احمد  السيد 

حصة.
 511  : الجراري  حمزة  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

5)رقم) امل) )ج) (: املقر االرتماعي)
586)ح ي م الرباط.

املسير):)السيد معاذ العمريين.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.  92 9
542 P

COMPMAROC
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 8)يناير) 212)تم تأسيس شركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):
 COMPMAROC (: التسمية)

.SARL AU
أرهزة  تارر   : االرتماعي  الهدف 
كمبيوتر، شبكة الهاتف، التركيبات 

الكهربائية.
رأسمال الشركة : 1.111  درهم 
مقسمة إلى 11  حصة من فئة 11  
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :
  11  : العلج  السيد محمد امين 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االرتماعي):)5 )شارع األبطال)

الشقة رقم) )أكدال الرباط.
املسير):)السيد محمد امين العلج.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.  92 7

543 P

األستاذ توفيق أبو فراس موثق بمراكش

إقامة امليل رقم) )شارع الشهداء)افرناج)

مراكش

PREMIUM FITNESS
SARL

رأسمالها االرتماعي : 11.111  
درهم

مراكش، إقامة داليا شارع يعقوب 
املنصور

تلقاه) بمقت�سى عقد توثيقي  (- ( 
األستاذ توفيق أبو فراس،)بمراكش في)

  )فبراير)2 21)فوت السيد توفيق
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 Sport(et« بلخلفي نيابة على شركة) (
الحر،) التسيير  إطار  في  («Bien( Etre
للسيد مراد بلكامل نيابة على شركة)
رميع) («PREMIUM FITNESS»
األصل التجاري املتوارد في مراكش،)
املنصور) يعقوب  شارع  داليا  إقامة 
واللياقة) التجميل  مركز  في  واملمثل 
سنوات، (6 سنوات،) (3  البدنية ملدة)
 9)سنوات تبتدئ من)  )فبراير)2 21 

تجدد لنفس الفترة.
مقيد باملحكمة التجارية بمراكش)

تحت الرقم اإليضاحي)8915 .
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (2 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2 21)تحت رقم)3 6  .
544 P

األستاذ توفيق أبو فراس موثق بمراكش

إقامة امليل رقم) )شارع الشهداء)افرناج)

مراكش

FEELING - CAR
SARL

رأسمالها االرتماعي : 1.111 7 

درهم

مراكش، عمارة 8  محل رقم 2، 

ادام بالزا، زنقة يوغوسالفيا

تلقاه) بمقت�سى عقد توثيقي  (- ( 

األستاذ توفيق أبو فراس،)بمراكش في)

2121،)فوتت) 7)سبتمبر) 9 )مارس و)

ر�سى) والسيد  بوعين  بشرى  السيد 

بوعين إلى السيد احسان العبيدي،)

في) يملكانها  التي  الحصص  مجموع 

الشركة املسماة أعاله.

العام) الجمع  اتفاق  وبمقت�سى 

2121،)اتفق) 5)أكتوبر) االستثنائي في)

قوانين) صياغة  إعادة  على  الشركاء)

من)) كل  تعديل  والسيما  الشركة 

الفصل)6)و)7)و)8 ):

الشركة) رأسمال  يصبح  بحيث 

 7 11 مجموع) من  كالتالي  مقسم 

حصة.

احسان) للسيد  حصة  (7 11

العبيدي.

العبيدي) احسان  السيد  تعيين 

املسير الوحيد للشركة املذكورة أعاله)

ملدة غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر) ( 2 التجارية بمراكش بتاريخ)

2121)تحت رقم)93 6  .
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مكت  األستاذ املنظري

موثق

تطوان سيدي املنظري،)شارع الجيش امللكي،)

إقامة املنزه

STE INCHAAT RIF
SARL

شركة إنشاءات الريف

شركة محدودة املسؤولية

السجل التجاري رقم 73 9

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم إيداعه بمكت ) (،2119 يناير) (  

موثق) املنضري،) عادل  األستاذ 

شارع) املنضري،) سيدي  بتطوان 

الجيش امللكي،)إقامة املنزه،)مكت  أ،)

تمت املصادقة على القانون األسا�سي)

لشركة محدودة املسؤولية):

 STE INCHAAT RIF« (: التسمية)

SARL»)شركة محدودة املسؤولية.

وشراء) بيع  (: االرتماعي) الهدف 

وكراء)األمالك العقارية.

وبصفة عامة كل عملية لها عالقة)

ما) أو  املذكور،) االرتماعي  بالهدف 

يمكن تسهيل اإلنجاز والتطور.

شارع) تطوان،) (: االرتماعي) املقر 

الكويت تجزئة زيد رقم) 5.
  .211.111 (: الشركة) رأسمال 

حصة،) ( .211 إلى) مقسمة  درهم،)

مرقمة) درهم  ( 111 منها) كل  قيمة 

من) )إلى)211 ،)موزعة على الشركاء)

كاآلتي):

 2 11 (: الخشيين) هناء) السيدة 

حصة.

السيد عالء)الريني):)11 2)حصة.

عينت كل من السيدة) (: التسيير)

ملدة) للشركة  مسيرة  الخشيين  هناء)

غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

ديسمبر من) فاتح يناير لتنتهي في) 3)

كل سنة.

II)-)وقد تم اإليداع القانوني لدى)
بتاريخ) بتطوان  االبتدائية   املحكمة 
   593 رقم) تحت  (2119 يناير) (21
التجاري) بالسجل  التقييد  تم  كما 

بتطوان تحت رقم)73 9.
للخالصة والبيان

األستاذ عادل املنظري
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RIVEST PARTS
SARL AU

العنوان : البرانس 2 شارع السانديان 
الفللين رقم  2 طنجة

تحويل املقر االرتماعي للشركة
قرر الشريك الوحيد ومسير شركة)
السيد) (RIVEST PARTS SARL AU
من) الشركة  تحويل  الفاهمي  ايوب 
مقرها األول الكائن بإقامة العزيزية)
الطابق) السعودية  العربية  اململكة 
الثالث رقم)21)طنجة إلى املقر الجديد)
شارع السانديان) (2 بالبرانس) الكائن 
طنجة وذلك ابتداء) الفللين رقم) 2)
من)5 )ديسمبر)2121)تاريخ املحضر)

الذي يؤكد هذا التحويل.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ) 2) بطنجة  التجارية 

 212)تحت رقم)578.
بمثابة مقتطف وبيان
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FLEXITRAV MAROC
SARL AU

 RESIDENCE ASSALAM AV 6
MOULAY(YOUSSEF - TANGER
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2121 ديسمبر) (8 بتاريخ) بطنجة 
لشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 
 FLEXITRAV MAROC SARL AU

ذات املميزات التالية :
هشام  مبيريك  السيد   : الشريك 
 26 بتاريخ  مزداد  الجنسية  مغربي 
والساكن  بافران    972 أغسطس 
مكناس  ع  م  ب   88 رقم   9 بقطاع 
رقم  التعريف  لبطاقة  والحامل   -

.D552  3

 FLEXITRAV MAROC : التسمية

.SARL AU

 TRAVAUX DIVERS  : الغرض 

.D’AMENAGEMENT

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)11.111 )درهم مقسمة إلى)111  

للحصة) درهم  ( 11 فئة) من  حصة 

الواحدة خصصت كما يلي):

  111 هشام) مبيريك  السيد 

حصة.

 RESIDENCE 6 (: املقر االرتماعي)

 ASSALAM AV MOULAY

.YOUSSEF(-(TANGER

املدة):)99)سنة.

التسيير):)تم تعيين السيد مبيريك)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  هشام 

محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 8 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 212)تحت رقم)7  .
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OXYGENE MEDIA

SARL

زنقة عبد هللا الهبطي إقامة سيكن أ 

الطابق األر�سي رقم    طنجة

تحويل املقر االرتماعي للشركة
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

 OXYGENE MEDIA SARL لشركة)

املنعقد يوم 7 ديسمبر 2121، تحويل 

الشركة من مقرها األول الكائن ب : 

تجزئة االلف زنقة سالم ابن بوزيد 

الجديد  املقر  إلى  طنجة    7 رقم 

الهبطي  هللا  عبد  زنقة   : ب  الكائن 

الطابق األر�سي رقم  أ  إقامة سيكن 

   طنجة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 9 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 212)تحت رقم)93 .
بمثابة مقتطف وبيان

549 P
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PRO3H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

« PRO3H «
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 RUE 7 N°5 عنوان مقرها االرتماعي
 2éme(ETAGE(N°4 SAADA(SIDI
BERNOUSSI CASABLANCA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7  69   الدار البيضاء
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) اعداد  تم  (2121 يوليو) ( 7
املسؤولية) ذات  للشركة  االسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية.
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) (: بمختصر) االقتضاء)

.PRO3H
غرض الشركة بايجار):

 IMMEUBLES(–(PROMOTEUR
.IMMOBILIER

 RUE (: االرتماعي) مقرها  عنوان 
 7 N°5 2éme ETAGE N°  SAADA
.SIDI BERNOUSSI CASABLANCA
ارلها) من  تاسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
  11.111 (: مبلغ راسمال الشركة)

درهم مقسم كالتالي):)
الرحمان) عبد  حمدون  السيد  (-
511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة.
-)السيد الناجي ميلود)511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  االسماء)

ومواطن مسير الشركة):
الرحمان) عبد  حمدون  السيد  (-
بطاقته) رقم  البيضاء) الدار  عنوانه 

.M  192 (الوطنية
عنوانه) ميلود  الناجي  السيد  (-
الوطنية) بطاقته  رقم  بنور  سيدي 

.M6 3 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
أغسطس)2121)تحت رقم)3329 7.
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AL YAKINE CONSULTING

 SARL A.U

 Centre(d’affaire،(Domiciliation،(Conseils

Juridiques(et(Fiscales

 COOPERS NEGOCE  SARL 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
القانون) وضع  تم  يناير) 212) ( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

M(املحدودة لها املميزات التالية

 COOPERS (: التسمية) (. 

.NEGOCE

2ـ)الهدف):)التجارة.

إقامة التقدم) (: املقر االرتماعي) 3ـ)

الطابق الثاني سيدي) (17-2 الشطر)

البر نو�سي الدار البيضاء.

 ـ)املدة):)99)سنة.
5ـ)رأس املال):)11.111 )درهم)

6ـ)الشركاء):)

حصة) (511 (: أمين) عريف 

ارتماعية)11 )درهم للحصة.

حصة) (511 (: املصطفى) الدوح 

ارتماعية)11 )درهم للحصة.)

من) كل  تعيين  تم  (: التسيير) (.7

والدوح) أمين  عريف  السيدين 

املصطفى كمسيريين للشركة ملدة غير)

محدودة.

األبناك) مع  الشركة  تتعامل  كما 

املصرفية) املؤسسات  من  غيرها  أو 

عريف) للسيدين  مشترك  بإمضاء)

غير) ملدة  املصطفى  والدوح  أمين 

محدودة.

8.)السنة املالية):)من فاتح يناير الى)

 3)ديسمبر من كل سنة.)

9ـ)توزيع األرباح):)بعد إزالة خمسة)

باملائة لالحتياط القانوني يوزع الباقي)

بين الشركاء)حس  حصص كل واحد)

منهم.

1 .)اإليداع القانوني):)تم باملحكمة)

التجارية بالدار البيضاء)
   .)رقم التقييد بالسجل التجاري):

. 8681 
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العبا�سي للمنسوجات الرياضية
ش.ذ.م.م ش.و

 LE TEXTILE SPORTIF EL ABASSI
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
 2121 ديسمبر) (25 بتاريخ) بالبيضاء)
لشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 
محدودة املسؤولية الشريك الوحيد)

ذات الخصائص التالية):)
العبا�سي للمنسورات) (: التـسـمـيـة)

الرياضيةش.ذ.م.مش.و.
استيراد) (: االرتماعي) الهـدف 

وتصدير وتسويق املالبس.)
العمليات) رميع  عام  وبشكل 
وغير) والعقارية  والتجارية  املالية 
العقارية باملغرب أو بالخارج والتي من)
شأنها أن تساعد على اكتمال الهدف)

أعاله.
1 )زنقة الحرية) (: املقر االرتماعي)
الدار) (5 الشقة) الثالث  الطابق 

البيضاء.
رأسمال) حدد  (: الشركـة) رأسمال 
درهم مقسمة) ( 11.111 الشركة في)
على)111 )حصة من فئة)11 )درهم)
كلها من نصي ) مجموعها  للحصة،)

السيد العبا�سي محسن.
الـتـسـيير):)تسير الشركة من طرف)
كمسير) محسن  العبا�سي  السيد 

وشريك وحيد ملدة غير محددة.
السنة االرتماعية):)تبتدئ السنة)
االرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

 3)ديسمبر من كل سنة.
الـمـد ة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التسجيل بالسجل التجاري.)
باملركز) تم  (: القانـوني) اإليداع 
في) الجهوي لإلستثمار بالدار البيضاء)
8 )يناير) 212)تحت رقم)85915 .

خالصة من أرل النشر
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STE CHAMS T.D
SARL AU 

مؤرخ) أسا�سي  قانون  بمقت�سى 
قد) بشفشاون.) يناير) 212) (7 في)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية):)

  STE CHAMS T.D (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االرتماعي):

-)األشغال املختلفة والبناء.

-)بيع اللوازم والتجهيزات املكتبية.

-)بيع مواد بناء.

درهم) (511.111 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (5.111 إلى) مقسمة 

11 )درهم للحصة.

الشريك الوحيد):)

الحامل) محمد  رفاعي  السيد 

ل) رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

حصة) (5111 يمتلك) (، 5 99 س)

ارتماعية.)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الكائن) الكراج  االرتماعي  املقر 

بشارع النور تجزئة بوعسل شفشاون.

الشريك) لفائدة  كلها  (: األرباح)

 الوحيد،)بعد نقص املدخرات القانونية

.5%

تم تعيين السيد رفاعي) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  محمد 

محدودة.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط

باملحكمة االبتدائية بشفشاون بتاريخ)

27)يناير) 212)تحت رقم)3 / 212.
مقتطف للنشر واإلشهار
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 AMALIMMO 
SARL 

 تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بمدينة) ومسجل  يناير) 212) (  

ذات) شركة  تأسيس  تم  شفشاون،)

مسؤولية محدودة خصائصها كالتالي):)
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.AMALIMMO SARL((:(.التسمية
رأسمالها قدره):)11.111 )درهم.)

مقرها االرتماعي):)8 )شارع عالل)
 الفا�سي عمارة االندلس الطابق الثالث

شفشاون.
من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي.)
العيادات) تسيير  (: املوضوع)

الجراحية.
(: والشركاء) االرتماعي  الرأسمال 
حدد في)11.111 )درهم،)مقسمة إلى)
حصة ارتماعية موزعة على) ( 111

الشكل التالي):)
الحامل) رشيد  طريقي  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
I31 379.)مغربي،)الساكن حي رياض)
23)بني مالل) 1 )الرقم) السالم بلوك)

يمتلك)911)حصة ارتماعية.
االمين) الحرائقي  البقالي  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
الساكن) مغربي،) (. 1 57 ل) رقم 
السويد يمتلك)11 )حصة ارتماعية.
تم تعيين السيد طريقي) (: التسيير)
رشيد مسيرا للشركة ملدة غير محدودة. 
األرباح):)كلها لفائدة الشركاء،)بعد)

نقص املدخرات القانونية)5%.
من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 
ديسمبر من) فاتح يناير وتنتهي في) 3)
كل سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ)

من تاريخ التأسيس.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بشفشاون بتاريخ)
29)يناير) 212)تحت رقم)5 / 212.
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CADPRO ENGINEERING
S.A.R.L AU

رأسمالها : 11.111  درهم
 مقرها االرتماعي : املحاميد 9

رقم 97  مراكش
التأسيس

بمور  عقد عرفي مؤرخ بمراكش)
تأسيس) تم  يناير) 212) (8 بتاريخ)
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد ذات الخصائص التالية):)

.CADPRO ENGINEERING(:(التسمية
الغرض):)

أو) األعمال  مختلف  في  مقاول  (-
تشييد.)

)املدة):)99)سنة.
السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.
رقم) (9 املحاميد) (: املقر االرتماعي)

97 )مراكش.
رأسمال) تحديد  تم  (: املال) رأس 
درهم مقسمة) ( 11.111 الشركة في)
بقيمة) ارتماعية  حصة  ( 111 لـ)
11 )درهم للحصة،)مكتتبة ومحررة)
الشريك) باسم  كلها  بالكامل موزعة 
الوحيد السيد ايت الحاج نور الدين.
ايت) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
الحاج محمد مسيرا وحيدا للشركة)

ملدة غير محددة.)
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بمراكش بتاريخ)27)يناير) 212)تحت)

رقم)9931  .
لإلشارة والبيان
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PREMIEUM HOLIDAYS
S.A.R.L AU

رأسمالها : 511.111 درهم
مقرها االرتماعي : الشعار   كليز 

الداوديات الحي املحمدي متجر رقم 
1  مراكش
التأسيس

بمور  عقد عرفي مؤرخ بمراكش)
تأسيس) تم  يناير) 212) ( 2 بتاريخ)
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد ذات الخصائص التالية):)
 PREMIEUM (: التسمية)

.HOLIDAYS
بدون) السيارات  كراء) (: الغرض)

سائق.
املدة):)99)سنة.

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)
إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

كليز) الشعار) ) (: املقر االرتماعي)
الداوديات الحي املحمدي متجر رقم)

1 )مراكش.

رأسمال) تحديد  تم  (: املال) رأس 
درهم مقسمة) (511.111 الشركة في)
بقيمة) ارتماعية  حصة  (5111 لـ)
11 )درهم للحصة،)مكتتبة ومحررة)
الشريك) باسم  كلها  بالكامل موزعة 

الوحيد السيد املهدي داكير.
التسيير):)تم تعيين السيد مشعول)
محمد مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محددة.)
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بمراكش بتاريخ)22)يناير) 212)تحت)

رقم)9826  .
لإلشارة والبيان
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« GHOUITA WOOD «
تأسيس شركة

-)بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
6 )ديسمبر)2121،)تم إيداع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.)وذات املميزات التالية):)
.«GHOUITA WOOD«(:(التسمية
الهدف):)تهدف الشركة،)في املغرب)

كما في الخارج،)إلى):
صناعة األخشاب واملشابك.

 وبشكل أعم رميع العمليات التجارية،
 االستيراد،)الصناعية،)املالية،)املنقولة
مباشر) بشكل  املرتبطة  العقارية   أو 
أو غير مباشر باألهداف املذكورة أعاله)

أو التي يمكن أن تسهل تطويرها.
املقر االرتماعي):) 6)شارع عبد هللا)
الدار) (2 املديوني الدور االول الشقة)

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االرتماعي) الرأسمال 
درهم) ( 11.111 االرتماعي محدد في)
ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 
من فئة)11 )درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):)
  11.111 مريم) غويتة  السيدة 

درهم.
السنة االرتماعية):)تبتدئ السنة)
االرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

 3)ديسمبر.

السيدة) ال  تعيين  تم  (: التسيير)

غويتة مريم مسيرة للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

البيضاء،) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  يناير) 212) (7 بتاريخ)

 76167)بالسجل التجاري)85223 
ملخص قصد النشر
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EUREKA MED
تأسيس شركة

 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) البيضاء) بالدار  (21 6 أبريل)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد ذات الخصائص التالية):

.EUREKA MED(:(التسمية

محدودة) شركة  (: الشركة) نوع 

املسؤولية ذات شريك واحد.

سومية) زنقة  (: االرتماعي) املقر 

 22 رقم) (5 الطابق) (3 إقامة شهرزاد)

النخيل الدار البيضاء.

في) كهدف  لها  الشركة  (: الهدف)

املغرب أو الخارج):

تنمية املبيعات الطبية والصيدلة.

وتصدير) استيراد  شراء،) بيع،)

وهامش) الدواء) معدات  األدوية،)

الدواء.

وتصدير) استيراد  شراء،) بيع،)

التي) واألالت  املعدات  أنواع  رميع 

تتعلق مباشرة أو غير مباشرة بالهدف.

رميع) في  واملشاورة  االستشارة 

ميادين أسواق الصيدلة.

الحدث في رميع أشكاله):)الندوات)

واالرتماعات واملؤتمرات واملناسبات)

العامة،)البيوت املفتوحة واالحتفاالت)

على شتى أنواعها.

شتى) على  والخدمات  االستشارة 

أنواعها.

 التكوين والتدري  في مجال اإلدارة،

 املواصالت واملبيعات وتدري  املدربين،

توضيف وتدري  املوارد البشرية.
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العمليات) كل  عامة  وبصفة 

 العقارية والغري العقارية،)الصناعية،

املالية أو التجارية التي تتعلق مباشرة)

أو غير مباشرة بالهدف والتي من شأنها)

تنمية) في  املساعدة  على  تعمل  أن 

الشركة.

تم تعيين السيد ديامي) (: التسيير)

حسن كمسير ملدة غير محدودة.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي لها.
رأس املال):)حدد في مبلغ)1.111  

11 )حصة من فئة) درهم مقسم إلى)

11 )درهم للحصة الواحدة ومقسم)

كالتالي):

السيد ديامي حسن)11 )حصة.

تم اإليداع القانوني للملف باملركز)

البيضاء،) بالدار  لالستثمار  الجهوي 

السجل التجاري)9853 3.

558 P

2 إم ماركت 
شركـة محدودة املسؤولية
رأسمالها 11.111  درهم

أهل لغالم إقامة سكني بلوك أ مݣازة 
رقم 613A سيدي مومن سيدي 

البرنو�سي الدار البيضاء

الـتــأسـيـس
 بمقت�سى عقد عرفي بالدار البيضاء

تحرير) تم  يناير) 212) (2 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية خاصيتها كالتالي):)

التسمية):)2إم ماركت.

الهدف):)

بيع بالتقسيط لألدوات املنزلية.

العمليات) رميع  عامة،) وبصفة 

 التجارية،)الصناعية،)املالية،)العقارية

والغير عقارية املتعلقة بصفة مباشرة)

أو غير مباشرة بالهدف االرتماعي أو)

التي تساهم في إنماء)الشركة.

املقر االرتماعي):)أهل لغالم إقامة)

 613A رقم) مݣازة  أ  بلوك  سكني 

سيدي مومن سيدي البرنو�سي الدار)

البيضاء.)

املدة):)99)سنة.

 الرأسمال)):))11.111 )درهم مقسمة
درهم) ( 11 111 )حصة من فئة) إلى)
سددت الحصص عن كاملها ووزعت)

على الشركاء)كالتالي.
-)السيد باللي مراد)511)حصة.)

 511 نادية) بلحميدي  السيدة  (-
حصة.

التسيير):)عهد به ملدة غير محددة)
وبصالحيات مطلقة للسادة):

حي) املقيم  مراد  باللي  السيد 
رقم) (52 عمارة) ف  بلوك  الداخلة 

15الحي املحمدي الدار البيضاء.
املقيمة) نادية  بلحميدي  السيدة 
حي) مسيمي  ( 82 رقم) زنقة)  )

الحسني الدار البيضاء.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)
يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 
تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع)

العام.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)28)يناير) 212)تحت)

رقم)1 7629. 
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 
البيضاء)بتاريخ)28)يناير) 212)تحت)

رقم)87195 .
من أرل التخليص واإلشهار)
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 NES INVEST شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 11.111  درهم
املقر االرتماعي : 52  زنقة الحاج 

عمر الريفي – الدار البيضاء 
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بالدار) على عقد عرفي مبرم  بناء)
تم) يناير) 212،) بتاريخ) ) البيضاء)
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة،)مميزاتها كالتالي):)
)التسمية):)NES INVEST)ش.م.م.
املقر االرتماعي):)52 )زنقة الحاج)

عمر الريفي)–)الدار البيضاء.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تسجيلها) تاريخ  من  ابتدءا  عاما  (99

بالسجل التجاري ما لم يتم تمد يد)

ها أو حلها قبل األوان.

الهدف):)تجارة األثاث واألقمشة،)

التأثيث،االستيراد والتصدير.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

إلى) درهم مقسم  ( 11.111 مبلغ) في 

درهم) ( 11 فئة) من  حصة  ( 111

كما) الشركاء) على  قسمت  للحصة،)

يلي):)

السيد الحمدانية سعيد،)الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 BJ 16352 ):)511)حصة.
فاضلي سلماء،الحاملة) (: السيدة)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 QA  7529):)511)حصة.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

لبطاقة) الحامل  سعيد،) الحمدانية 

 BJ   16352 الوطنية رقم) التعريف 

كمتصرف للشركة ملدة غير محدودة.)

من فاتح) (: السنة املالية للشركة)

يناير إلى غاية 3)ديسمبر من كل سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء)بتاريخ)5 )يناير) 212)تحت)
الزمني ورقم) السجل  في  (  22 رقم)

85653 )في السجل التجاري.
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 PLURI FRUITS شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد
رأسمالها 11.111  درهم

املقر االرتماعي : مخزن في الطابق 

األر�سي أسكجور تجزئة حاحا 

املعصرة رقم  2 مراكش

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وذات الشريك الوحيد

بناء)على عقد عرفي مبرم بمراكش)

وضع) تم  يناير) 212،) ( 2 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد،) وشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):)

 PLURI FRUITS (: التسمية)

ش.م.م.ش.و.

املقر االرتماعي):)مخزن في الطابق)

حاحا) تجزئة  أسكجور  األر�سي 

املعصرة رقم) 2)مراكش.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تسجيلها) تاريخ  من  ابتدءا  عاما  (99

بالسجل التجاري ما لم يتم تمد يد)

ها أو حلها قبل األوان.

الفواكه) وتوزيع  بيع  (: الهدف)

االستيراد) التخزين،) والخضروات،)

والتصدير.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

إلى) درهم مقسم  ( 11.111 مبلغ) في 

درهم) ( 11 فئة) من  حصة  ( 111

كما) الشركاء) على  قسمت  للحصة،)

يلي):)

الواحد) عبد  قدوري  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم) EE 95337):)111 )حصة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

قدوري عبد الواحد الحامل لبطاقة)

(،EE  95337 التعريف الوطنية رقم)

كمتصرف للشركة ملدة غير محدودة.)

من فاتح) (: السنة املالية للشركة)

يناير إلى غاية 3)ديسمبر من كل سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بمراكش)

عدد) تحت  يناير) 212) (22 بتاريخ)

السجل) في  (827 وعدد) (،  9815

الزمني.

561 P

STE FIDAFCO SARL

FIDUCIAIRE COMTABLE

GSM(:(06.62.55.12.40(CASA

K.L.S.K PRO
تأسيس شركة ش.م.م (ش.و)

بتاريخ)   عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم وضع) بالدار البيضاء) يناير) 212)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

تتسم) املسؤولية ذات شريك وحيد 

بالخصائص التالية):
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ش.م.م) (K.L.S.K PRO (: التسمية)
(ش.و).

البناء) (: االرتماعي) الهدف 
والتجهيز.

1 )زنقة الحرية) (: املقر االرتماعي)
الطابق)3)الشقة)5)الدار البيضاء.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 
على) موزعة  درهم  ( 11.111 مبلغ)
درهم) ( 11 فئة) من  حصة  ( 111
على) كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل كالتالي):
  111 السيد عبد الفتاح الكيال)

حصة.
املدة):)99)سنة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
السيد عبد الفتاح الكيال.

بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)
املسير السيد عبد الفتاح الكيال.

للملف) القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  يناير) 212) (26 بتاريخ)
  7626)وسجلت بالسجل التجاري)
رقم) تحت  يناير) 212) (26 بتاريخ)

. 8675 
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 STE ABOURMANE PIECE
AUTO
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بمساهم وحيد 

رأسمالها 11.111  درهم
رقم 2 عمارة 27  حي االزدهار 

مراكش
السجل التجاري رقم 1213  

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
28)ديسمبر)2121)تم تأسيس شركة)
بمساهم) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخصائص التالية):)
(: للشركة) االرتماعية  التسمية 
 STE ABOURMANE PIECE AUTO

.AU
غيار) قطاع  بيع  (: موضوع)

السيارات.

عمارة) (2 رقم) (: االرتماعي) املقر 
27 )حي االزدهار مراكش.)

يحد رأسمال) (: رأسمال الشركة) (
درهم مقسمة) ( 11.111 الشركة في)
درهم) ( 11 111 )حصة من فئة) إلى)

للحصة الواحدة محررة كاملة.)
الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
املقيمة) أبورمان  أميمة  السيدة 
باب) األنطاكي  داود  مستشفى  (: في)
لبطاقة) والحامل  مراكش  الخميس 
.EE613929(التعريف الوطنية رقم

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتدءا من تاريخ تأسيسها.

)تم القيام باإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابـة 
بمراكش بتاريخ)7 )يناير) 212)تحت)

رقم)318. 
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STE ROUIRI FORAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 11.111  درهم
مكت  رقم 2 دوار الزهور رماعة 

سعادة مراكش
السجل التجاري رقم 1915  

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  يناير) 212) (2 
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):)
(: للشركة) االرتماعية  التسمية 

.STE ROUIRI FORAGE SARL
موضوع):

أشغال حفر اآلبار.
تأرير املعدات واآلالت.

2)دوار الزهور رماعة) مكت  رقم)
سعادة مراكش املقر االرتماعي):)

رأسمال) يحد  الشركة  رأسمال 
درهم مقسمة) ( 11.111 الشركة في)
درهم) ( 11 111 )حصة من فئة) إلى)

للحصة الواحدة محررة كاملة.
الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
والسيدة) رشيد  الرويري  السيد 
غير) ملدة  الزهراء) فاطمة  الرويري 

محددة.)
)املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتدءا من تاريخ تأسيسها.

تم القيام باإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابـة 
بمراكش بتاريخ)2)فبراير) 212)تحت)

رقم)  8 .
564 P

STE TAMAYLT MINIRAL
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111  درهم
رقم 7 ازكاغن سوق االحد ميدلت

في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) يناير) 212) (16 ميدلت بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانوني 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
 STE TAMAYLT إسم شركة) تحمل 
ش.م.م.) (MINIRAL SARL AU

خصائصها كالتالي):
غرض الشركة):)استغالل املنارم)

واملعادن.
ازكاغن) (،7 رقم) (: الرئي�سي) املقر 

سوق االحد ميدلت.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجاري.
  11.111 (: االرتماعي) الرأسمال 
حصة مبلغ) ( 111 درهم ينقسم إلى)

كل حصة)11 )درهم.
إدارة الشركة):)ستسير الشركة من)

طرف السيد ايت ميمون رواد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) بميدلت  االبتدائية 
 212)تحت رقم) 23/212)بالسجل)

التجاري رقم) 261.
ملخص قصد النشر

املسير

565 P

STE JALAN CRIATION شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111  درهم
رقم 82  تجزئة بوزيان ميدلت

تأسيس شركة
في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) (2121 يناير) ( 2 ميدلت بتاريخ)
ذات لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية  (
 STE JALAN شركة) اسم  تحمل 
ش.م.م) (CRIATION SARL AU

خصائصها كالتالي):

غرض الشركة):)كراء)شقق.

منعش عقاري.
تجزئة    82 رقم   : الرئي�سي) املقر 

بوزيان ميدلت.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجاري.

  11.111 (: االرتماعي) الرأسمال 

حصة مبلغ) ( 111 درهم ينقسم إلى)

كل حصة)11 )درهم.

إدارة الشركة):)ستسير الشركة من)

طرف السيد نور الدين رالل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) بميدلت  االبتدائية 

 212)تحت رقم) 212/ 2)بالسجل)

التجاري رقم)2613.
ملخص قصد النشر

املسير

566 P

 UNIVERS FONCIER
ش.م.م

رأسمالها 11.111  درهم 
زنقة رعفر ابن حبي  إقامة املشرق 

بوركون الدار البيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) يناير) 212) ( 2 بتاريخ) البيضاء)

تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة خاصيتها كالتالي):)

.UNIVERS FONCIER(:(التسمية

وساطة عقارية ومقاولة) (: الهدف)

أعمال مختلفة.
زنقة رعفر ابن) (: املقر االرتماعي)

الدار) بوركون  املشرق  إقامة  حبي  

البيضاء.

املدة):)99)سنة.

 الرأسمال):)11.111 )درهم مقسمة

11 )درهم) 111. )حصة من فئة) إلى)

وزعت على الشركاء)كالتالي):)



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2902

السيد أمين مكوار)511)حصة.

السيدة مها اوعيس)511)حصة.

التسيير):)عهد به ملدة غير محددة)

أمين) للسيد  مطلقة  بصالحيات 

مكوار.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)

يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 

تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (763352 تحت رقم) البيضاء)

فاتح فبراير) 212.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم  (- (III

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

33 87 )بتاريخ فاتح فبراير) 212.

)من أرل التخليص واإلشهار)

567 P

 EDIT CODE
ش.م.م

ذات شريك وحيد
رأسمالها 51.111 درهم 

زنقة رعفر ابن حبي  إقامة املشرق 
 طابق   شقة 3 بوركون

الدار البيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

تم) يناير) 212) ( 2 بتاريخ) البيضاء)

تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)

خاصيتها كالتالي):)

.EDIT CODE(:(التسمية

وتطوير) وتسويق  إنشاء) (: الهدف)

البرمجيات والبرامج وأنظمة املعلومات.

واملعدات) الكمبيوتر  أرهزة  بيع  (

املكتبية.
زنقة رعفر ابن) (: املقر االرتماعي)

حبي  إقامة املشرق طابق) )شقة)3 

بوركون الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)51.111)درهم مقسمة)
درهم) ( 11 حصة من فئة) (511 إلى)
وزعت بكاملها على الشريك الوحيد)

السيد عبد الرحيم األسعد.
التسيير):)عهد به ملدة غير محددة)
مع الصالحيات املطلقة للسيد عبد)

الرحيم األسعد.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)
يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  إما  والباقي 
تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع)

العام.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) تحت رقم) 76335) البيضاء)

فاتح فبراير) 212.
بالسجل) الشركة  تقييد  تم  (- (III
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 
29 87 )بتاريخ فاتح فبراير) 212.

)من أرل التخليص واإلشهار)

568 P

 FESTIVAL DES DÉLICES
 CULINAIRES BY BTH

ش.م.م ذات شريك وحيد
رأسمالها 11.111  درهم 

5  زنقة سكينة بنت الحسين 
بلفيدير الدار البيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
تم) يناير) 212) ( 3 بتاريخ) البيضاء)
تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)

خاصيتها كالتالي):)
 FESTIVAL DES (: التسمية)
.DÉLICES CULINAIRES BY BTH

املطاعم) وإنشاء) إدارة  (: الهدف)
وتقديم الطعام للشركات واألفراد.

تقديم الطعام بما في ذلك تنظيم)
واملآدب) االستقبال  حفالت  وإقامة 

ألي حدث خاص أو للشركات
5 )زنقة سكينة) (: املقر االرتماعي)
بنت الحسين بلفيدير الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.
 الرأسمال):)11.111 )درهم مقسمة
11 )درهم) 111. )حصة من فئة) إلى)
وزعت بكاملها على الشريك الوحيد)

السيد هشام بوطاهري.
التسيير):)عهد به ملدة غير محددة)
مع الصالحيات املطلقة للسيد هشام)

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

 3)ديسمبر.
القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)
يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  إما  والباقي 
تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع)

العام.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) (763353 تحت رقم) البيضاء)

فاتح فبراير) 212.
بالسجل) الشركة  تقييد  تم  (- (III
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 
 3 87 )بتاريخ فاتح فبراير) 212.

من أرل التخليص واإلشهار)

569 P

CAFE RS NEWS
 S.A.R.L-AU

شركة ذات املسير الوحيد 
تأسيس

يناير) (7 تبعا للعقد العرفي بتاريخ)
 212،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التالية):)
.CAFE RS NEWS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسير الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)
في املغرب.

وربات خفيفة،مقهى مطعم.
املقر الرئي�سي):)تجزئة السالم)1-1 
عمالة مديونة رماعة سيدي حجاج)

واد حصار تيط مليل،)البيضاء.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111  
حصة من) ( 111 الى) درهم مقسمة 
الواحدة) للحصة  درهم  ( 11 فئة)
االرراءواملفتوحة) والكاملة  املكتتبة 

للشريك الوحيد كالتالي):)

السيد مصطفى رحمان.
:)التسيير من طرف السيد) االدارة)

مصطفى رحمان مسير وحيد.
بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 
بالدار) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
يناير) 212،) (27 بتاريخ) البيضاء)
تحت رقم)6 7628)سجل تجاري رقم)

. 871 5
570 P

PF ALUMINIUM
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تأسيس شركة) تم  يونيو)  21) (29
محدودة املسؤولية تتجلى خصائصها)

في ما يلي):
.PF ALUMINIUM(:(التسمية

 NEGOCE PROFILE (: الغاية)
.ALUMINIUM

حمان) شارع  ( 2 (: الرئي�سي) املقر 
الفطواكي حي الراحة برشيد.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تأسيس الشركة.

يتكون) (: التجاري) الرأسمال 
 211.111 من) التجاري  الرأسمال 
حصة) (2111 على) مقسمة  درهم 
درهم للواحدة محررة) ( 11 من فئة)

واملودعة من طرف):
  61.111 احمد) وهبي  السيد 

درهم.
اآلنسة وهبي أمينة)1.111 )درهم.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

وهبي احمد ملدة غير محدودة.
تقسم) سنة  كل  آخر  في  (: الربح)
الحصص) ردولة  حس   األرباح 

املكونة للرأسمال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  63 رقم) تحت  ببرشيد  التجارية 

بتاريخ)29)يونيو)  21.
571 P

SHOPRA INVEST
Société(Anonyme

تأسيس شركة
-)بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في) (I
القانون) إيداع  تم  يناير) 212،) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التالية):)



2903 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

 SHOPRA INVEST (: التسمية)
.Société(Anonyme

مباشر بشكل  القيام،) (:  الهدف)
باالستثمارات في رأس) أو غير مباشر،)
مجال) في  العاملة  الشركات  في  املال 

البناء)والحرف ذات الصلة.
رميع) تنفيذ  للشركة  يجوز 
 العمليات الصناعية والتجارية واملالية
والخدمات العقارية،)والتي قد تتعلق)
ورميع) أعاله  الرئي�سي  بالغرض 

األغراض املماثلة أو ذات الصلة.
زنقة صبري) ( 2 (: االرتماعي) املقر 
بورمعة) )شقة رقم)6،)الدار البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال (: االرتماعي)  الرأسمال 
  5.111.111 في) محدد  االرتماعي 
حصة) ( 51.111 إلى) مقسم  درهم 
 ارتماعية من فئة)11 )درهم للواحدة

مكتتبة ومحررة بالكامل.)
املديرين)(املعينين ملدة)3)سنوات)):)
في) املقيم  بكور،) محمود  السيد 
الدار) بوسكورة  ( 5 رقم) ستي  سان 
البيضاء)وحامل رقم بطاقة الوطنية)

.LB76 3 
املقيم في حي) السيد حامد عتيد،)
8 )عين الشق) 79)رقم) الفضل زنقة)
بطاقة) رقم  وحامل  البيضاء) الدار 

.BK96698(الوطنية
املقيمة) الساقي،) نادية  السيدة 
الدار) نواصر  ( 5 في سان ستي فيال)
البيضاء)وتحمل رقم بطاقة الوطنية)

 .PH831 9 
 الرئيس املدير العام):)السيد محمود

بكور.
 ELYX (: القانوني) املدقق 
CONSULTING)ويمثلها طارق رويسام.
السنة االرتماعية):)تبتدئ السنة)
االرتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

 3)ديسمبر.
لدى القانوني  اإليداع  تم  (- (II 
البيضاء، بالدار  التجارية   املحكمة 
رقم) تحت  يناير) 212) (22 بتاريخ)
762273)بالسجل التجاري)75 86 .

ملخص قصد النشر

572 P

FIDUCIAIRE 3G

8  RUE ALHOUDHOUD CASABLANCA
TEL(:(05.22.22.73.83

 INTERNATIONAL
 LANGUAGE & TRAINING

CENTRE (ILTC) SARL
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  (2121 ديسمبر) ( 2
وذلك) املسؤولية  محدودة  شركة 

باملواصفات التالية):
 INTERNATIONAL (: التسمية)
 LANGUAGE & TRAINING

.CENTRE (ILTC( SARL
والتدري ) التعليم  (: املوضوع)

وتعلم تسويق األعمال.
محمد) شارع  (: االرتماعي) املقر 
الدار) الطابق) ) ( 5 شقة) الخامس 

البيضاء.
رأس املال):)11.111 )درهم.

املساهمة):)من طرف السيد يونس)
سلغيتي.

التسيير):)السيد يونس سلغيتي.
املدة):)99)سنة.

لدى) التقييد  تم  (: التسجيل)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم)85877 .
573 P

GROUPE MILAN FOOD
 شركــة ذات مسؤوليـة محـدودة 

بمساهم واحد
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
29)ديسمبر)2121)بالدار البيضاء،)تم)
قوانين شركة ذات مسؤولية) إنشاء)

محدودة بمساهم واحد.)
 GROUPE (: التسمية االرتماعية)

.MILAN FOOD
)الهدف):)تهدف الشركة الى):)

استيراد) بيع،شراء،مقايضة،) (-
وتصدير رميع املواد الغذائية ومنها)
الفواكه الجافة،)التمور ورميع أنواع)

التوابل.
-)االستيراد والتصديرلجميع املواد)
األولية،)السلع واللوازم التي تحتارها)

الشركة.

عموما كل العمليات التجارية،) (-
املنقولة) غير  او  املنقولة  املالية 
مباشرة) غير  أو  مباشرة  املرتبطة 
بالهدف املذكور أعاله والتي تساهم)

في تنمية الشركة.
في) تحديده  تم  (: االرتماعي) املقر 
الحزام) شارع  (77 البيضاء،) الدار 

الكبير الطابق األول حي الفرح.
املدة):)حددت في)99)سنة.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 
على) مقسمة  درهم  ( .111.111
قيمة) ارتماعية  حصة  ( 1.111
درهم محررة كليا،) ( 11 كل واحدة)

ومقسمة كما يلي):)
  1111 العمري) محمد  السيد 

( حصة.)
املجموع)1111 )حصة.

محمد) السيد  عين  (: التسيير)
ملدة) للشركة  وحيد  كمسير  العمري 

غير محدودة.
بعين) يأخذ  (: االرتماعي) التوقيع 
االعتبار توقيع السيد محمد العمري)

في رميع تعامالت الشركة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) االيداع 
 2 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

فبراير) 212)وتحت رقم)92 763.
574 P

DIDASKO PRIVE
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
ومسجل في نفس) (2121 نوفمبر) ( 3
(،2121 ديسمبر) بتاريخ)  ) املدينة 
تم إيداع القانون التأسي�سي لشركة)
وذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية):)
.DIDASKO PRIVE(:(التسمية

الهدف):)
على) الخاص  والتعليم  التعليم 

رميع املستويات.
بكل) الخاص  والتدري   التعليم 
اإلعالم) وسائل  رميع  وعلى  أشكاله 

لجميع الجماهير.
للصفوف) الخاص  التعليم 

اإلعدادية والتعليم املنهي والتقني)؛

النقل املدر�سي واملقاصف.
التنشيط التربوي والثقافي وتنظيم)

الندوات واملؤتمرات والندوات.
التدري  عن بعد.

استيراد املواد املدرسية.
املعامالت) رميع  أعم،) وبصورة 
واملالية) والصناعية  التجارية 
املرتبطة بشكل) واملنقولة والعقارية،)
مباشر أو غير مباشر باألشياء)املذكورة)

أعاله.
إقامة ريو شارع) (: املقر االرتماعي)
الدياب) عين  الرحمان  عبد  سيدي 

الدار البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االرتماعي) الرأسمال 
درهم) ( 68.111 االرتماعي محدد في)
ارتماعية) حصة  ( .681 إلى) مقسم 
من فئة)11 )درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالربع موزعة لفائدة):)
محمد شهيد)561 )حصة.
خديجة شهيد)781)حصة.

ليلى شهيد)781)حصة.
رراء)شهيد)781)حصة.)
الهام شهيد)781)حصة.)
املجموع):)681 )حصة.

تبتدئ السنة) (: السنةاالرتماعية)
االرتماعية من فاتح شتنبر ر وتنتهي)

في) 3)أغسطس.
تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)
شهيد والسيدة الهام شهيد مسيرين)

للشركة.
تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
يناير) ( 2 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

 212،)تحت رقم) 8532 .
ملخص قصد النشر

575 P

ݣايڤا
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم) يناير) 212) ( 3 بتاريخ) البيضاء)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
باملواصفات) وحيد  شريك  ذات 

التالية):
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التسمية):)ݣايڤا.

شارع) (8 (: االرتماعي) املقر 

السبع) (8 الشقة) الطابق) ) املقاومة 

الدار البيضاء.

الهدف االرتماعي):)منعش عقاري.

الرأسمال):)211.111)درهم.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)السيد يوسف بوراس.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالدار البيضاء.

السجل التجاري):)9 866 )بتاريخ)

22)يناير) 212.

576 P

فيتبوت
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

2121)تم) 9 )نوفمبر) بتاريخ) البيضاء)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

باملواصفات) وحيد  شريك  ذات 

التالية):

التسمية):)فيتبوت.
زنقة احمد) ( 3 (: املقر االرتماعي)
املجاطي إقامة األل  الطابق) )رقم)8 

املعاريف الدار البيضاء)-)أنفا.

خدمات) (: االرتماعي) الهدف 

املعلوميات.

الرأسمال):)11.111 )درهم.

املدة):)99)سنة.

أمين) محمد  السيد  (: التسيير)

الفا�سي الفهري.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالدار البيضاء.

السجل التجاري):)59 86 )بتاريخ)

22)يناير) 212.

577 P

طاريكيم
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) يناير) 212) ( 3 بتاريخ) البيضاء)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

باملواصفات) وحيد  شريك  ذات 

التالية):

التسمية):)طاريكيم.
املقاومة) شارع  (: االرتماعي) املقر 

الطابق) )الشقة)8)الدار البيضاء.
خياطة) (: االرتماعي) الهدف 

املالبس.
الرأسمال):)11.111 )درهم.

املدة):)99)سنة.
التسيير):)السيد طارق كريم.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 
التجارية بالدار البيضاء.

السجل التجاري):)67 86 )بتاريخ)
22)يناير) 212.

578 P

GHO PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

الشريك الوحيد
رأسمالها :  11.111  درهم

مقرها االرتماعي : مركز رياض  6، 
زاوية شارع لال ياقوت ومصطفى 
 املعاني، الطابق الثاني رقم 62،

الدار البيضاء
التأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمور  
تم) يناير) 212) بتاريخ) 2) بالبيضاء)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
ذات) الوحيد  الشريك  محدودة 

الخصائص التالية):
.GHO PROMO(:(التسمية

الغرض):
رميع أعمال البناء.

الترويج العقاري بكافة أشكاله.
حيازة رميع املمتلكات الحضرية)
املبنية أو غير املبنية من) أو الريفية،)
بعد) أو  هي  كما  بيعها  إعادة  أرل 
الفرعية) التقسيمات  أو   التحويل 

أو اإلنشاءات.
العمليات) رميع  عام  وبشكل 
والصناعية) واملالية  التجارية 
بشكل) املرتبطة  واملنقولة  والعقارية 
أو بآخر مع غرض الشركة أو التي من)

شأنها أن تساهم في تطوير نشاطها.
املدة):)99)سنة.

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)
إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

املقر االرتماعي):)مركز رياض) 6،)
ومصطفى) ياقوت  لال  شارع  زاوية 
املعاني،)الطابق الثاني رقم)62،)الدار)

البيضاء.
رأسمال) تحديد  تم  (: املال) رأس 
درهم مقسمة) ( 11.111 الشركة في)
بقيمة) ارتماعية  حصة  ( 111 ل)
11 )درهم للحصة،)مكتتبة ومحررة)
بالكامل موزعة بين الشركاء)كما يلي):)
السيد سعيد غصن)111 )حصة)

ارتماعية أي)11.111 )درهم
املجموع):)111 )حصة ارتماعية)

أي)11.111 )درهم.
تم تعيين السيد سعيد) (: التسيير)
ديسمبر) بتاريخ) 2) املزداد  غصن 
شارع) والقاطن الدار البيضاء) ( 968
الحامل) ميلودي،) دار  (52 شمال) ( 
(،BE7 2  1 رقم) نية 

ٌ
الوط للبطاقة 

محددة،) غير  ملدة  وحيدا  مسيرا 
بالتوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح  كما 

املنفرد للمسير الوحيد.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
السجل) بتاريخ  البيضاء) بالدار 

التجاري):)27)يناير) 212.
تحت سجل تجاري رقم)86999 .
579 P

OZAR DESIGN
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
للشريك الوحيد

بتاريخ مبرم  عرفي  لعقد   تبعا 
النظام) وضع  تم  (2121 يناير) ( 9
األسا�سي لشركة ذات املميزات التالية):
 OZAR DESIGN (: التسيمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.
نشاط الشركة األسا�سي):)الغرض)

من الشركة في املغرب وخارره هو):
الخش ) أرضية  وتوزيع  بيع 
وورق) والستائر  والبالط  (الباركيه))

الجدران واألعمال املختلفة.
(الباركيه)) تثبيت أرضية الخش )
الجدران) وورق  والستائر  والبالط 

واألعمال املختلفة.
استيراد أرضية الخش )(الباركيه))
الجدران) وورق  والستائر  والبالط 

واألعمال املختلفة.
أعمال التهيئة والبناء.

واألملنيوم) الخش   تجهيزات 
والنجارة.

وبيع) املعدنية  املنشآت  تشييد 
وشراء)الحديد والصل .

واملتعلقة) الكهرباء) أعمال 
بالسباكة.

رميع) في  املشاركة  عام  وبشكل 
تتعلق) قد  التي  املدنية  العمليات 
بهذا) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
الهدف أو التي قد تعزز تنميته والتي)

ال تغير الطابع املدني للمجتمع.
موالي) إقامة  (59 (: الشركة) مقر 
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز)

رقم) )القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)51.111 
حصة) (511 إلى) مقسمة  درهم 
ارتماعية من فئة)11 )درهم محررة)

لفائدة السيد محمد الرا�سي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
غير) ملدة  الشركة  تسير  (: اإلدارة)
محمد) السيد  طرف  من  محدودة 

الرا�سي.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
فبراير) 212  (3 بتاريخ) بالقنيطرة 

سجل تجاري رقم) 5868.
للبيان واالشارة

580

H2 MATERIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 11.111  درهم
شارع كلميمة زنقة بني عمير إقامة 
حيدر راسم   الطابق   رقم 21 

بالدار البيضاء
تأسيس شركة

يوم) 2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ديسمبر)2121)تم تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):)
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شركة ذات مسؤولية محدودة)
 .H2 MATERIEL(:(التسمية

شارع كلميمة زنقة بني) (: العنوان)
عمير إقامة حيدر راسم) )الطابق)  

رقم)21بالدار البيضاء.
حدد) (: االرتماعي) الرأسمال 
حصة) ( 111 في) الشركة  رأسمال 

موزعة على الشكل التالي):
 511 الحماوي) إلهام  السيدة 

حصة.
 511 الحماوي) هدى  السيدة 

حصة.
املدة املحددة للشركة):)99)سنة.

الهدف االرتماعي):)هدف الشركة)
هو):)

وبيع وتأرير وتجارة رميع) -)شراء)
أنواع املعدات وأدوات املحارر والتعدين.

-استيراد وتصدير.
-)نقل املعدات واألدوات.)
-)تركي  معدات املحارر.

رميع املعامالت) وبصورة أعم،) (-
أو) الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 
املنقولة أو العقارية املرتبطة بشكل)
مباشر أو غير مباشر باألشياء)املذكورة)
أعاله أو بأي �سيء)مشابه أو ذي صلة)
أو من املحتمل أن تعزز تطوير الشركة)

بأي شكل من األشكال.)
)التعيين):)يتم تعيين املذكور أدناه)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة):)
السيد أحمد هياج.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

.76 5 2
581 P

ديوان األستاذ كمال اسبايطي

موثق بالدار البيضاء)سيدي معروف)3)زنقة)

5 )الرقم)2  )الطابق االول)–)القريعة-

الدارالبيضاء

 RESIDENCE ANWAR
  CALIFORNIE  «RAC»

السجل التجاري عدد : 87777 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
تلقاه) رسمي  عقد  بمقت�سى  ((I
األستاذ كمال اسبايطي موثق بالدار)
(،2121 ديسمبر) (31 بتاريخ) البيضاء،)
بوضع) بودرار،) محمد  السيد  قام 
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

املميزات والخصائص التالية):)

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة ب شريك وحيد.
 RESIDENCE ANWAR(:(التسمية

 .CALIFORNIE  «RAC»
زنقة الطان) (19 (: املقر اإلرتماعي)

حي الزاس،)الدار البيضاء
:)يتمثل غرض) الغرض اإلرتماعي)

الشركة في ما يلي):)
شراء)العقارات وبنائها وبيعها.

العقارات) معدات  االستيراد 
وتسويقها.

أنواعه) بجميع  البناء) عمليات 
صناعي و تجاري و منهي.

كراء)وتهييئ وتحويل العقارات.)
سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
 الرأسمال اإلرتماعي):)37.111.111 
حصة) (( 37.111) إلى) درهم مقسم 
ارتماعية بقيمة)111 )درهم لفائدة)

السيد محمد بودرار.
من) تبتدئ  (: اإلرتماعية) السنة 
ديسمبر من) فاتح يناير وتنتهي في) 3)

كل سنة.
القانون األسا�سي) عين  (: التسيير)
وحيد) كمسير  بودرار  محمد  السيد 

للشركة وملدة غير محدودة.)
مللف) القانوني  اإليداع  تم  ((II
للدار) التجارية  باملحكمة  التأسيس 
2)فبراير) 212)تحت) البيضاء)بتاريخ)

رقم 76361
التسجيل):)الشركة مسجلة ((III 
البيضاء) للدار  التجاري  بالسجل 
رقم) تحت  فبراير) 212) (2 بتاريخ)

. 87777
من أرل النسخة واإلشارة
األستاذ كمال اسبايطي

582 P

SM TRANSFERT
ش.ذ.م.م ش.و

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  يناير) 212) (31
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
املحدودة بشريك واحد وخصائصها):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

 ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد

 5.96 رقم) القانون  بأحكام  املنظمة 

بتاريخ) الشريف  بالظهير   الصادر 

3 )فبراير)997 .

SM TRANSFERT (: التسمية)

ش.ذ.م.م بشريك واحد.

غرض الشركة):)تحويل األموال.

مرتبطا) يكون  قد  نشاط  وأي 

باملوضوع أعاله.

البيضــاء) الــدار  (: املقــر االرتماعــي)

الزرقطونــي. محمــد  شــارع  (265

املدة):)99)سنة من تاريخ التسجيل)

في السجل التجاري.

الرأســمال االرتماعــي):)تــم تحديــده)

علــى) املقســمة  درهــم  ( 11.111 فــي)

  11 فئــة) مــن  نقديــة  حصــة  ( 111

درهــم لــكل واحــد.

املســير الوحيــد)):)تــم تعييــن الســيدة)

منى السبكي كمسيرة ملدة غير محددة.

تــم اإليــداع القانونــي لــدى كتابــة)

الضبــط باملحكمــة االبتدائيــة بالــدار)

فبرايــر) 212  فاتــح  بتاريــخ  البيضــاء)

.763 59 رقــم) تحــت 
للخالصة والبيان

583 P

 AYYA BOIS  شركة
ش.م.م

رأسمالها : مائتين ألف درهم 

211.111.11 درهم

مقرها االرتماعي مراكش 51 سيدي 
غانم الحي الصناعي السجل التجاري 

رقم   69 

تفويت الحصص االرتماعية
وتحويل الشركة الى شركة ذات 
مسؤولية محدودة بشريك واحد

 25 بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ)

 2121 نوفمبر) و9 ) (2121 نوفمبر)

والسيد) محمد  الرازن  السيد  فوت 

الرازن فؤاد لفائدة السيد صابر عبد)

العزيز رميع الحصة االرتماعية التي)

يملكونها في رأسمال الشركة املذكورة)

أعاله.

رأسمال) ارتمع  ذالك  اثر  وعلى 
الشركة في يد الشريك الوحيد السيد)
بذلك) وتحولت  العزيز  عبد  صابر 
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  الشركة 

محدودة بشريك واحد.
بمكت ) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) التجارية  باملحكمة  التسجيل 

25)يناير) 212)رقم) 88.
584 P

FOODELYS شركة
ش م م

 RUE املقر االرتماعي : الدار البيضاء 
 64 N°36 LOTISSEMENT(ILHAM
HAY HASSANI. السجل التجاري 

رقم 17 223
تغييرات في قانون الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
يناير) ( 3 بتاريخ) املنعقد  اإلستتنائي 
يناير) ( 8 بتاريخ) واملسجل  (212 

 212)قرر ما يلي):)
في رأسمال الشركة ليصل) الرفع)

.DHS 311111(إلى
الرأسمال) تقسيمة  في  تغيير 

االرتماعي للشركة ليصبح كالتالي):)
)السيد)KATA ALI 3111 حصة.

)املجموع)3111)حصة.
وذلك) الشركة  قانون  تعديل 

بتغيير الفصول)6)و7.
باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجارية 

6 7629)بتاريخ)27)يناير) 212.
وهدا بمثابة مقتطف وبيان

585 P

  SOCIETE JNAN-NICH
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 11.111  درهم 
مقرها االرتماعي مركز أمتار الجبهة 

شفشاون
 بمقت�سى القرار االستثنائي للشريك
 2121 أكتوبر) ( 5 بتاريخ) الوحيد 
الشريك) قرر  بشفشاون  ومسجل 
 NAN-NICH((SARL(الوحيد لشركة

AU)ما يلي):
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من) الشركة  رأسمال  من  الرفع 

 11.111 )درهم إلى)111.111. )وذالك

بإضافة)9111)حصة ارتماعية ذات)

درهم من طرف الشريك) ( 11 مبلغ)

الوحيد السيد العسري مصطفى)

للشركة) االرتماعي  املقر  تغيير 

حي بورداد رقم) (: إلى العنوان التالي)

 37 )مكالثة كويلما تطوان.

تغيير البنود) )و6)و7)من القانون)

األسا�سي.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بشفشاون االبتدائية   باملحكمة 

رقم) تحت  (2121 نوفمبر) ( 6 بتاريخ)

. 1 /2121

586 P

ROFEQ

الزيادة في الرأسمال
 بمور  عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء

يوم)7)ديسمبر)2121)ومسجل بنفس)

ROFEQ)شركة) املدينة قررت شركة)

ورأسمالها) املحدودة  املهام  ذات 

3.511.111)درهم ذات املقر الرئي�سي)

67)مكرر زنقة عبد) في الدار البيضاء)

هللا املديوني ما يلي):)

 الزيادة في الرأسمال بمبلغ)511.111. 

درهم) (3.511.111 من) لرفعه  درهم 

بإنشاء) وذلك  درهم  (5.111.111 إلى)

درهم) ( 11 فئة) حصة من  ( 5.111

للواحدة.

القانون) من  و7) (6 املواد) تعديل 

األسا�سي للشركة.

األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

فبراير) 212)وتحت) (3 يوم) بالبيضاء)

رقم)3 7638.
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 SALON ET SOFA 
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها درهم 1.111 

املقر االرتماعي : 26 ممر مرس 

السلطان الطابق   الشقة 3 - الدار 

البيضاء

السجل التجاري : 527 2 

تفويت الحصص االرتماعية
وتغير عنوان املقر اإلرتماعي

)بمقت�سى قرار رسمي للجمع العام)

غير العادي املنعقد بتاريخ)6 )ديسمبر)

2121)بالدر البيضاء)واملسجل بتاريخ)

22ديسمبر)2121)تم تقرير ما يلي):)

الحصص) تفويت  على  املصادقة 

االرتماعية كما يلي):))

  1 شفيق) عازي  السيد  تفويت 

11 )درهم) حصة ارتماعية من فئة)

للحصة الواحدة.)

عالل،) الشليح  السيد  لفائدة  (

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

كزا) ب  والقاطن  (،BE  8 5262

36)الزاوية النواصر الدار) ضياء)فيال)

البيضاء).

للشركة) اإلرتماعي  املقر  تغيير  (

وذلك بنقله):)

السلطان) مرس  ممر  (26 من)

الطابق) )الشقة)3)-)الدار البيضاء.)

إلى)97)شارع حسن الصغير الرقم)

7 )-)الدار البيضاء.

للجمع) االستئنائي  للقرار  طبقا 

العام الغير عادي تم مايلي):

استقالة السيد عازي شفيق من)

مهامه كمسير.

تعيين السيد الشليح عالل كمسير)

رديد للشركة.

إعادة صياغة قانون الشركة.

املتعلقة) و ) (7 (،6 املادة) تغيير 

برأسمال وحصص ومقر الشركة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)بتاريخ)9 )يناير)2121)تحت)
رقم)692 76.

من أرل التلخيص واإلشهار
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TRENDY STYLE
برأسمال 111.1111.  درهم

املقر الرئي�سي :   و5 طريق 177  
منطقة الصناعية ليساسفة الدار 

البيضاء
تخفيض رأس مال

 TRENDY شركة) شركاء) قرر 
STYLE)ما يلي):

املتراكمة) الخسائر  أن  بما 
قرر) املال،) رأس  من  أكثر  تستوع  
تسوية الوضع وفًقا ألحكام) الشركاء)
تحديد) خالل  من  (5-96 القانون)
استمرارية الشركة ثم قرروا تخفيض)
 991.111 بمبلغ) الشركة  مال  رأس 
االرتماعية) الخسائر  تعويض  درهم 
الظاهرة في امليزانية العمومية املغلقة)

بتاريخ) 3)ديسمبر)9 21.
املال) رأس  تخفيض  يتم  وبالتالي 
من)111.111. )درهم)(مليون درهم))
إلى)1.111 )درهم)(عشرة آالف درهم

ثابت) املال  رأس  فإن  وبالتالي،)
درهم) (( 1.111) آالف) بعشرة 
 ( 11) 11 )سهم بقيمة) مقسمة إلى)
مائة درهم موزعة على النحو التالي):)
 2.511 السيد محمد يونس لحلو)

درهم.
السيدة نجاة األر�سي)2.511)درهم.)
 2.511 فهيمة) موريس  السيد 

درهم.)
فهيمة.2.511  براهام  السيد 

درهم.
املجموع)1.111 )درهم.

اما):)السيد محمد يونس لحلو)25 
سهم.

)السيدة نجاة االر�سي)25)سهم.
السيد موريس فهيمة.)25)سهم.
)السيد براهام فهيمة)25)سهم.

املجموع)11 )سهم.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)في):)9 )يناير)

 212)تحت رقم) 75 76.
قامت الشركة بإيداع تعديلها في)
(: في) السجل التجاري بالدار البيضاء)
9 )يناير) 212)تحت رقم)9 562 .
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RANSAR
ران سار

شركـة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 11.111  درهم

 9  شارع الفوارات حي عادل 

الطابق 3 الدار البيضاء

تفويت حصص ارتماعية
بتاريخ عرفي  عقد   وبمقت�سى 

يناير) 212)فوت السيد ابودرار) (  

 (511) عبد هللا خمسة مائة حصة)

يمتلكها) التي  درهم  ( 11 فئة) من 

للسيد انكا�سي سقوط ادريس الذي)

قبلها وقد صادق الشركاء)على):)

طرف) من  الحصص  تفويت 

السيد ابودرار عبد هللا لفائدة السيد)

انكا�سي سقوط ادريس.)
6)و7)من القانون) تعديل الفصل)

األسا�سي للشركة.

شركة) إلى  الشركة  تحويل  (- (II

شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد):)

سقوط) انكا�سي  السيد  أن  بما 

ادريس أصبح املالك الوحيد لحصص)

الشركة) تحويل  تم  فقد  الشركة 

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

شخصية) خلق  بدون  وحيد  شريك 

الشريك) وافق  وقد  معنوية رديدة.)

األسا�سي) القانون  على  الوحيد 

الجديد للشركة.

األسا�سي) القانون  تحديت  (– (III

 LA MISE A JOUR DESللشركة

.STATUTS

أسند التسيير ملدة غير) (: التسيير)

املطلقة) الصالحيات  مع  محددة 

للسيد انكا�سي سقوط ادريس املقيم)

29)س م) 2 )رقم) تجزئة الهدى زنقة)

البيضاء.

IV)-)تم اإليداع القانوني للمحضر,)

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

فبراير) 212  (13 بتاريخ) بالبيضاء)

تحت الرقم)5 7638.
من أرل التخليص واإلشهار
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2907 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

 AT-MEDIC شركة

 ش . م . م

إقامة ياسر 8 رقم 72  النسيم، 

الـدارالـبـيـضـاء

الـسـجـل الـتـجـاري 7 7 7 

نقل املقر اإلرتماعي
مصادقة على القانون األسا�سي

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

سبتمبر) بتاريخ)  ) الدارالبيضاء)

شركة) (AT-MEDIC لشركة) (2121

رأسمالها.) املحدودة  املسؤولية  ذات 

11.111 )درهم تقرر ما يلي):)

للـشـركـة) اإلرـتـمـاعـي  الـمـقـر  نـقـل 

 8 ياسر) إقامة  الـتـالـي  الـعـنـوان  إلـى 

رقم)72 )النسيم،)الـدارالـبـيـضـاء.

القـانون) من  الفصول) ) تغيير 

األسا�سي.

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

الجديد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

2)فبراير) 212)تحت) البيضاء)بتاريخ)

رقم)  7636.
بيان مختصر
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PROFESSIONAL LOOK

ش.م.م

رأسمالها 11.111  درهم 

الجمعية) مداولة  بمقت�سى  (- (I

املنعقدة) العادية  الغير  العامة 

قرر الشركاء) (2121 يناير) (21 بتاريخ)

التجارية)) التسمية  إضافة  باإلرماع 

.BELMOUDA BEAUTY

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالبيضاء)بتاريخ)3)فبراير) 212)تحت)

رقم)763815.
من أرل التخليص واإلشهار
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صوطوريك ش.ذ.م.م
شركة أشغال التنظيم واملرارعة املحاسبية)

()مكت  معتمد من طرف الدولة))
5)زنقة أكيتان حي كوتيي الدار البيضاء
الهاتف)89)–)66)–)26)–)1522

مازيليا ديكو
MAZELIA DECO 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمال : 1.111  درهم  

مقر الشركة : 96  شارع مرس 
السلطان الطابق 7 شقة 37 االلفة 

الدار البيضاء 
سجل التجاري رقم 82217 

 التعريف الضريبي رقم  729695 
العام) رمع  عقد  بمقت�سى 
البيضاء) بالدار  املنعقد  االستثنائي 
املؤرخ) ديسمبر) 212) بتاريخ) 2)
بالدار البيضاء)تحت الدالالت التالية)

RE 336  97)تقرر ما يلي):)
-)زيادة رأس مال الشركة الذي) ( 
)1.111 )درهم مقسمة إلى)

ً
يبلغ حاليا

11 )سهم بقيمة)11 )درهم لكل منها)
 291.111 بمبلغ) بالكامل  مدفوعة 
ليصبح) (

ً
درهم مدفوعة بالكامل نقدا

311.111)درهم.
2)-)املوافقة على السيد بودو عبد)

الرحيم كشريك رديد.
عبد) بودو  السيد  تعيين  (- (3
الرحيم كمدير مشارك ثالث ملدة غير)

محدودة.
تعديل عام للقانون األسا�سي) (- ( 

للشركة.)
(املادة) لرأسمال) الجديد  التوزيع 

(:((7
الودغيري)) الكبير  عبد  السيد 

111 )حصة.
  111 غرباوي) حمزة  السيد 

حصة.
  111 السيدة عبد الرحيم بودو)

حصة.
املجموع)3111)حصة.

اإلدارة):)
تعيين السيد عبد الكبير الودغيري)
عبد) والسيد  غرباوي  حمزة  ,السيد 
الرحيم بودو كمسيرين للشركة لفترة)

غير محدودة.

  8 بتاريخ) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) 212)باملحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)تحت رقم)339 /557 76.
عن املستخلص والبيانات املديرية
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CNIM BABCOCK MAROC
شركة مساهمة

رأسمالها : 11 .3 21.1 درهم

III املقر االرتماعي : الطريق الساحلية 

كلم 11 2 ، 28632 عين حرودة

السجل التجاري :  383  املحمدية

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 

بتاريخ) املنعقد  للمساهمين  العادي 

1 )سبتمبر)2121)ووفقا للمادة)357 

قرر) املساهمة  شركات  قانون  من 

املساهمون عدم حل الشركة رغم أن)

الرساميل الذاتية أصبحت أقل من)

ربع رأسمال الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ)21)يناير)

 212)تحت الرقم) 2 .
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BABCOCK SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها : 1.911  . 6 درهم

املقر االرتماعي : 66، زنقة إفني، 

الطابق السادس، الريروند، 

الدار البيضاء

السجل التجاري : 89563 

العادي) الغير  القرار  بمقت�سى 

بتاريخ) املنعقد  الوحيد  للشريك 

فاتح ديسمبر)2121،)تم تعيين السيد)

GUILLAUME TURC)كممثل قانوني)

 CHRISTOPHE(للشركة خلفا للسيد

FAVRELLE)املستقيل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2)فبراير) 212)تحت رقم)9 7636.
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 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DOUIRIA
تحويل الشكل القانوني وإسم 

الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمور   (
ديسمبر) يوم) 2) البيضاء) بالدار 
قرر) املدينة  بنفس  ومسجل  (21 9
 SOCIETE CIVILE (« مساهمو شركة)
شركة) («IMMOBILIERE DOUIRIA
 21.111 ورأسمالها) عقارية  مدنية 
زنقة) (8 ذات املقر الرئي�سي في) درهم،)

مييربير الدار البيضاء)ما يلي):)
من) (: الشركة) إسم  تغيير  (. 
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE»
 MEYERBEER»« إلى) (« (DOUIRIA

S.A.R.L
تغيير الشكل القانوني للشركة) (.2
إلى شركة) من شركة مدنية عقارية 

محدودة املهام.
 GEORGES السيد) استقالة  (.3
EMMANUEL BENHAIM)من مهامه)

كمدير للشركة.)
 GEORGES السيد) تعيين  (. 
كمسير) (EMMANUEL BENHAIM

رديد للشركة.
االيداع):)تم االيداع القانوني لدى)
املحكمة التجارية بالدار البيضاء)يوم)
تحت رقم)  7632  يناير) 212) (2 
لدى) التجاري  بالسجل  والتسجيل 
املحكمة التجارية بالدار البيضاء)يوم)
 2)يناير) 212)تحت رقم)5  87 .

للنشر والبيان
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TURTLES CAR
ش. م. م

رأسمالها 611.111 درهم
املقر االرتماعي : رقم8  زنقة شارع 
مختار الكرناوي املركز التجاري مار 

يشال الدار البيضاء
سجل تجاري عدد 296  95

بمقت�سى القرار االستثنائي لشركة)
بتاريخ):)21)نوفمبر)2121)قرر شركاء)
ش.م.م) («TURTLES CAR« شركة)

مايلي):)



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2908

بمراكش،) الواقع  الفرع  إغالق 

(، 7 النكارات،) ريس،) كليز،) دائرة 

الطابق األول،)شارع محمد الخامس)

بمراكش) الواقع  الفرع  إغالق  (( 

فرع للشركة بعمالة مراكش مقاطعة)

الطابق األول) ( 7 رليز إقامة نكرات)

شارع محمد الخامس.

و قبول استقالة مدير الفرع.

الفرع) مدير  استقالة  قبول  ((2

السيد بزوح نبيل.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)38 762. 
)مقتطف من أرل اإلشهار
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 ENGIE –FINATECH

SERVICES
الشكل القانوني : شركة املساهمة

رأس املال : 1.111 53.1  درهم

املقر الرئي�سي : 21 شارع الراشدي 

الدار البيضاء

RC : 386123

بتاريخ) خاص  محضر  بمقت�سى 

مجلس) أخذ  (،2121 يونيو) ( 5

 ENGIE( –( FINATECH إدارة شركة)

.SERVICES

استقالة) (: علًما بالقرارات التالية)

من) (BART BOESMANS السيد)

منصبه كمدير.

الحميد) عبد  السيد  استقالة  (-

حراروا من مهامه كمدير عام.

 PHILIPPE السيد) تعيين  (-

MIQUEL)مديرا عاما للشركة يشغل)

PHILIPPE MIQUEL)منص ) السيد)

والرئيس) اإلدارة  مجلس  رئيس 

التنفيذي.)

إيداعه) تم  (: القانوني) اإليداع 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

برقم) (2121 ديسمبر) (22 بتاريخ)

.758 82
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 ENGIE –FINATECH
SERVICES

الشكل القانوني : شركة املساهمة
رأس املال : 1.111 53.1 درهم

املقر الرئي�سي : 21 شارع الراشدي 
الدار البيضاء
RC : 386123

بتاريخ خاص  محضر   بمقت�سى 
مجلس) أخذ  (،2121 يوليو) (27
 ENGIE( -FINATECH شركة) إدارة 

SERVICES)علما بالقرارات التالية):
ميكيل) فيلي   السيد  استقالة  (-
مهامه) من  (PHILIPPE MIQUEL

كرئيس تنفيذي.
بنعلي) يوسف  السيد  تعيين  (-

مديرا عاما.
إيداعه) تم  (: القانوني) اإليداع 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
برقم) (2121 ديسمبر) (22 بتاريخ)

.758 81
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 BEVERLY HILLS
IMMOBILIERE

شـركـة ذات املسـؤوليــة املحــدودة
رأس مـالهـا 311.111 درهـم

مقرهـا االرتماعـي : 5 زنقة كاليان، 
إقامة سومية الشقة    الدار 

البيضاء
تفويــــت حصص

تغيير اســـــم الشركــــــــــــــة
بتاريخ القرار  ملحضر  تبعا  (- (I 
الشركاء) فإن  (،2121 ديسمبر) (17

قرروا):)
-)قبول تفويت) 2)حصة من طرف)
السيدة) لفائدة  مينة  أمينة  السيدة 
3)من) فاطمة بنعمور؛)وتعديل املادة)

القانون األسا�سي.
إلى) الشركة  اسم  تغيير  (-
.«CALIFORNIA BEVERLY HILLS»

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ) 2)يناير) 212)تحت)

رقم) 76218. 
600 P

 MACHINES BUSINESS

SYSTEMS

MBS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 3.111.111 درهم

مقرها االرتماعي بالدارالبيضاء- 

البقعة 59 املنطقة الصناعية 

– صابينو-

ص-ب- 95  – النواصر

هبة حق رقبة الحصص
الجماعي) القرار  لحضر  تبعا 

(،2121 نوفمبر) بتاريخ) 2) للشركاء)

فان الشركاء):)

 7.511 وافقوا على هبة حق رقبة)

درهم من) (( 11) حصة بقيمة مائة)

العلمي) نادية كريفت  السيدة  طرف 

لفائدة ابنها السيد ادريس بنشرقي.

من) (7 الفصل) مقتضيات  عدلوا 

القانون األسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 

تحت) يناير) 212) بتاريخ) ) البيضاء)
رقم)761231.

601 P

األستاذ وحيد الخيري

موثق
6 )زنقة الحسين بن علي الدار البيضاء

الشركة املدنية العقارية 

أكوايدير
مالحظة وفاة شركاء

تحويل الشركة إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة

تغيير التسمية االرتماعية وموضوع 
الشركة

استقالة وتعيين مسيرين
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق) الخيري،) وحيد  األستاذ 

مارس) (27 بتاريخ) بالدار البيضاء،)

املدنية) الشركة  شركاء) قرر  (،21  

العقارية أكوايدير ما يلي):

مالحظة وفاة السيد ماكس نسيم)

بوهدانة)؛

توزيع حصصه على الورثة كاآلتي:

مارسيل) مزال  السيدة  أرملته 

هاروش)25)حصة)؛

موريس) أري  السيد  (: أبناءه)
فاليري) واآلنسة  حصة  ( 2 بوهدانة)

فيبي بوهدانة)3 )حصة)؛

مزال) السيدة  وفاة  مالحظة 

مارسيل هاروش)؛

السيد) الوحيد  الوريث  استفادة 

رميع) من  بوهدانة  موريس  أري 

حصصها وهي)25)حصة)؛

الجديد) التوزيع  مالحظة 

للحصص املكونة لرأسمال الشركة):

 37 السيد أري موريس بوهدانة)

حصة)؛

  3 اآلنسة فاليري فيبي بوهدانة)

حصة)؛

السيدة ربيعة القديري)  )حصة)؛

السيدة ليلى طاهري)  )حصة)؛

 22 طاهري) رعفر  أمين  السيد 

حصة.

ربيعة) السيدو  استقالة  قبول 

القديري من مهامها كمسيرة للشركة)

املدنية العقارية أكوايدير)؛

ذات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة.

االرتماعية) التسمية  تغيير 

 IMMEUBLE (: أصبحت) والتي 

BOUHADANA & TAHIRI)ش.م.م.

تغيير موضوع الشركة كما يلي):

شراء) استغالل،) تسيير،) تمليك،)

وبيع أمالك عقارية.

موريس) أري  السيد  تعيين 
القديري) ربيعة  والسيدة  بوهدانة 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة)

املنصوص) الصالحيات  رميع  مع 

عليها في القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير) (3 بتاريخ) بالدار البيضاء،)

 212)تحت رقم) 76377.
من أرل الخالصة واإلشهار

ذ.)وحيد الخيري

602 P
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 DI-TELAS SARL AU
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العادي املنعقد))بتاريخ))2 )يناير)

 212))بالدار البيضاء)تقرر مايلي:

طرف) من  حصة  ( 111 -تفويت)
غزالن ادريس لفائدة السيد) ( السيد)

غزالن محمد
ادريس) غزالن  السيد  استقالة  (-
السيد) تعيين  و  كمسير  مهامه  من 

غزالن محمد مسير رديد للشركة
تحيين القانون األسا�سي.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
البيضاء) بالدار  التجارية  للمحكمة 
تحت عدد) ( ( يناير) 212) (29 بتاريخ)

.76325 
603 P

KS Invest
SARL

رأسمالها : 11111  درهم
املقر االرتماعي : املجمع السكني 

الدالية، الرقم   ، بسكورة
الدار البيضاء

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
 21 9 يوليو) ( 7 بتاريخ) املنعقد 
ش.م.م) (ISR Invest SARL لشركة)

ما يلي):
تغيير اسم الشركة،)تتخذ الشركة)

.«KS Invest SARL«(اآلن اسم
املجمع) (: إلى) الشركة  مقر  نقل 
السكني الدالية،)الرقم)  ،)بسكورة)

-)الدار البيضاء.
حصة) (351 املوافقة على تفويت)
      ISR لشركة) مملوكة  ارتماعية 
كريم) السيد  لفائدة  (Invest SARL

حمداوي.
حصة) ( 81 املوافقة على تفويت)
  ISR لشركة) مملوكة  ارتماعية 
لفائدة السيدةايناس) (Invest SARL

حمداوي.
حصة) تفويت81 ) على  املوافقة 
 ISR لشركة) مملوكة  ارتماعية 
السيدةسمية) لفائدة  (Invest SARL

حمداوي.

حصة) تفويت81 ) على  املوافقة 

 ISR لشركة) مملوكة  ارتماعية 

السيدةرقية) لفائدة  (Invest SARL

حمداوي.

حصة) ( 1 تفويت) على  املوافقة 

 ISR لشركة) مملوكة  ارتماعية 

لفائدة السيدة سلوى) (Invest SARL

حمداوي.

التعديل املقابل للنظام األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 

تحت رقم) (2121 فبراير) (26 البيضاء)

.732387

604 P

SNACKMANIA

شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال 50،000 درهم

شارع الزرقطوني إقامة حماد 

طابق   الدار البيضاء1  

RC: 409439

في نهاية محضر مداوالت الجمعية)

في) املنعقدة  العادية  غير  العامة 

7)ديسمبر)2121)،)تقرر):

الواردة) العمليات  على  املوافقة 

في تقرير املصفي والحساب الختامي)

كما وردت تظهر رصيدا سلبيا قدره)

 39562.2)درهم.

مور ) نقدي  رصيد  تخصيص 

بما) درهم للشركاء) ( 1 37.79 قدره)

يتناس  مع مساهماتهم.

ابتداء) للتصفية  النهائي  اإلغالق 

التفريغ) منح  و  التاريخ  هذا  من 

للمصفية اآلنسة ريم فكري بنبراهيم)

إلدارتها وتفريغها لواليتها.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

761221)يوم) )يناير) 212.

605 P

 TRAGEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد
 (في طور التصفية)

وعنوان مقرها االرتماعي : 
 IMM 128 BD(MOKHTAR(EL

 GUERNAOUI(N°5 ETAGE 3 SIDI
.BERNOUSSI CASABLANCA
رقم السجل التجاري : 5883 3

حل الشركة 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) ( 8 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (TRAGEL وحيد) شريك  ذات 
عنوان) درهم  ( 11111 راسمالها)
 IMM  28 BD االرتماعي،) مقرها 
 MOKHTAR EL GUERNAOUI
 N°5 ETAGE 3 SIDI BERNOUSSI
لقرار) نتيجة  ( (CASABLANCA

الشريك الوحيد.
   9 ب) التصفية  مقر  وحدد 
بوزيد) سيدي  طريق  الوئام  تعاونية 

الجديدة.
وعين):

  9 السيد بلحيحي احمد عنوانه)
بوزيد) سيدي  طريق  الوئام  تعاونية 
الوطنية) بطاقته  رقم  الجديدة 

M 18813)كمصفي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
3)فبراير) 212)تحت رقم)763833.

606 P

Sté B2CONCEPT
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الواحد
رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي GH2 : مجموعة 
التقدم رقم 7  الطابق الثاني سيدي 

البرنو�سي الدار البيضاء
تصفية الشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمور  
(،2121 درنبر) بتاريخ)  ) بالبيضاء)
لشركة) الواحد  الشريك  قرر 
محدودة) شركة  (،B2CONCEPT
الواحد) الشريك  ذات  املسؤولية 

ما يلي):

تصفية الشركة.

قرر الشركاء)تعيين السيد امسيك)

بوشعي  للقيام بالتصفية.

مقر التصفية هو):))GH2)مجموعة)

التقدم رقم)7 )الطابق الثاني سيدي)

البرنو�سي الدار البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) يناير) 212) (22 في) بالبيضاء)

عدد)51 2.

607 P

شركة ازركي مين
ش.م.م

حل مسبق للشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2 )ديسمبر)8 21،)عقد الجمع العام)

االستثنائي وقرر ما يلي):

استقالة املسيرون السيد بؤويس)

بوشعي  والسيد غازي عبد الجليل)

وتبرئتهما ابراءا تاما ونهائيا.

حل الشركة بصفة مسبقة ألوانها.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالدار البيضاء،) التجارية 

يناير) 212  (25 بتاريخ) (762 69

السجل التجاري رقم)256153.
مقتطف وبيان

608 P

TACTICO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال 1.111  درهم

شارع الزرقطوني، طابق 9، رقم 92، 

الدار البيضاء265

RC: 333273

في نهاية محضر مداوالت الجمعية)

في) املنعقدة  العادية  غير  العامة 

7)ديسمبر)2121)،)تقرر):

الواردة) العمليات  على  املوافقة 

في تقرير املصفي والحساب الختامي)

كما وردت تظهر رصيدا سلبيا قدره)

7 .612 2)درهم.
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ابتداء) للتصفية  النهائي  اإلغالق 

التفريغ) منح  و  التاريخ  هذا  من 

للمصفية اآلنسة ريم فكري بنبراهيم)

إلدارتها وتفريغها لواليتها.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

 76122)يوم) )يناير) 212.

609 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

لالستشارة القانونية والجبائية)

محاس  معتمد من طرف الدولة

)))))))الهاتف:)55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

 KENZA CREATIONS  
 SARL D’AU 

كنزة    كرياسيون ش م م 

الراسمال 11.111  درهم

3  احمد املجاطي اقامة االل  

الشقة رقم 8 املعاريف

  السجل التجاري 63 83   

حل مسبق للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

في) املؤرخ  للشركة  االستثنائي 

بمقرها) واملنعقد  يناير 212) ( 9

االرتماعي تقرر ما يلي:)

الوحيد) املسير  استقالة  -قبول 

وإبرائه) ( برادة) العالي  عبد  السيد 

اإلبراء)التام.

مسبقة) بصفة  الشركة  حل  (-

ألوانها.

)عبد العالي برادة،) -تعيين السيد)

الشريك الوحيد بالشركة،))كمصفي)

للشركة ومنحه كافة الصالحيات في)

هدا الصدد.

املدكور) االرتماعي  املقر  تعيين  (-

اعاله كمقر لتصفية الشركة.

ملحضر) القانوني  اإليداع  تم  (-

التجارية) بالـمحكمة  العام  الجمع 

يناير) يناير) 212) (8 بتاريخ) بالبيضاء)

تحت رقم))763196 .  
مقتطف و بيان)

610 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

لالستشارة القانونية والجبائية)

محاس  معتمد من طرف الدولة

)))))))الهاتف:)55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

  BANI YAZNASSANE FER
 SARL D’AU

بني يسناسن فير ش م م  

الراسمال 11.111  درهم

2  زنقة صبري بورمعة الطابق 

االول الشقة رقم 6 البيضاء 

السجل التجاري عدد 291.695

قفل التصفية
العام) الجمع  محضر  -بمقت�سى 

 8 في) املؤرخ  للشركة  االستثنائي 

بمقرها) واملنعقد  ديسمبر2121)

االرتماعي تقرر ما يلي:)

التصفية) عملية  علي  -املصادقة 

واإلعالن عن قفلها).

السيد))) الشركة  مصفي  -إبراء)

محمد الكروني االبراء)التام.

بالـمحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالبيضاء) التجارية 

138 76)بتاريخ) )فبراير 212.
مقتطف وبيان)

611 P

LABEL FRIGO
فسخ الشركة مسبقا

على إثر االرتماع العام غير العادي)

بتاريخ) 2)يناير9 21)قرر املساهمين)

ش.م.م) (LABEL FRIGO ( لشركة)

رأسمالها)11111 )درهم ما يلي:)))

)فسخ الشركة مسبقا.
تعيين السيد عبد الكامل العسري)

مصفيا للشركة.

بالدار) لتصفية  مقرا  تحديد  (

طابق) حبيبة  تجزئة  (2 9 البيضاء)

اآلر�سي لساسفة.

من) بونهير  رمال  السيد  عزل 

مهامه كمسير للشركة.

تعيين السيد عبد الكامل كمسير)

وحيد للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 8 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل9 21)تحت رقم)699161.
612 P

BATI CONSEIL
ش.م.م رأسمالها 1.111  درهم في 

طور التصفية
إنهاء التصفية

العام) الجمع  بمقت�سى  (1-
ديسمبر2121   (23 بتاريخ) االستثنائي 
على) اإلطالع  بعد  الشريك  قرر 
وعلى) عليه  املصادقة  املصفي  تقرير 
إبراء) قرر  كما  التصفية  حسابات 
ذلك) بعد  وقرر  مهامه  وإنهاء) ذمته 

إنهاء)عمليات التصفية.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (2-
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
3)فبراير 212))تحت) البيضاء)بتاريخ)

رقم) 76381.
من أرل التخليص واإلشهار

613 P

MEDITERRANEEN DIETOIL
ش.م.م

رأسمالها : 11.111  درهم
97  شارع املقاومة الطابق 6 

الدار البيضاء
حل قبل األرل للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
يناير) 212،)قرر الشركاء) ( 9 بتاريخ)
قبل) أعاله  املذكورة  الشركة  حل 
وقد) وتصفيتها.) املحددة  املدة  انتهاء)
مصطفى) السيد  الشركاء) نص  
الحطاب اإلدري�سي كمصفي من أرل)
القيام بالعمليات االرتماعي الجارية،)

تحقيق األصول وتخليص الديون.
بالرقم) حدد  التصفية  مقر 
 6 الطابق) املقاومة  شارع  ( 97

الدار البيضاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
فبراير) (3 بتاريخ) بالدار البيضاء،)

 212)تحت رقم)763817.
من أرل التخليص واإلشهار

614 P

MALPICATREK
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد
رأسمالها : 1.111  درهم

مقر االرتماعي : زاوية زنقة 
فينيلون رول فيرنزدرب اللوبيلة 

الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 3875 3

العادي) الغير  العام  للجمع  طبقا 
(،2121 نوفمبر) ( 2 بتاريخ) املؤرخ 
 2121 نوفمبر) ( 7 بتاريخ) واملسجل 

قرر ما يلي):
فسخ الشركة قبل أوانها.

بلعيد) ايت  الحسن  السيد  تعين 
كمصفي للشركة.

زاوية) الشركة  تصفية  مقر  تعين 
زنقة فينيلون رول فيرنز درب اللزبيلة)

الدار البيضاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط 
ديسمبر) ( 7 بتاريخ) بالدار البيضاء،)

2121)تحت رقم) 75786.
من أرل التخليص واإلشهار

615 P

 PROMO GESTION ET
CAPITAL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 11.111  درهم

مقر االرتماعي : 25 زنقة سوي  
الطابق الثاني الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 7127 3

العادي) الغير  العام  للجمع  طبقا 
(،2121 سبتمبر) (2 بتاريخ) املؤرخ 
 2121 أكتوبر) بتاريخ)  ) واملسجل 

قرر ما يلي):
فسخ الشركة قبل أوانها.

هشام) الفالوي  السيد  تعين 
كمصفي للشركة.

تعين مقر تصفية الشركة).
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط 
أكتوبر) (23 بتاريخ) بالدار البيضاء،)

2121)تحت رقم)519 75.
من أرل التخليص واإلشهار

616 P
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 CENTRE C I L  DE

   REEDUCATION
S.A.R.L A.U

شركـــــة  ذات املسؤولية املحدودة  

للشريكة الوحيدة

في) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

االرتماعي) باملقر  ( ( يناير 212) ( 8
زنقة إفران الطابق) بالدارالبيضاء) )

الدارالبيضاء)) ( (7 رقم) الشقة  األول 

 CENTRE(((تقرر الحــل املسبق))للشركة

 C I L  DE REEDUCATION S.A.R.L

A.U)كالتالي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-1)تاريخ الحل)):)))) 2)ديسمبر)21

                             .21

الحل) عملية  عن  املسؤول  (2-

أسماء) السيدة  ( ( (: للشركة) املسبق 

الحيمر).)
-3)املقر اإلرتماعي للحل)):) )زنقة)

(- ( (7 إفران الطابق األول الشقة رقم)

الدار البيضاء))-

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (4-

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

للدارالبيضاء) التجارية  باملحكمة 

تحت عدد) ( يناير 212) (25 ( بتاريخ)

تحت) ( والسجل التجاري) ( ( (762 77

عدد))  23.
بمثابة مقتطف وبيان

املسيرة)

617 P

STE GECOFA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 11.111  درهم.

   املقر االرتماعي : ،إقامة الفوري ،  

شا رع قا�سي التازي ، املبنى أ ،                   
رقم شقة 1 ،املحمدية.             

سجل تجاري عدد    : 15                  

حل شركة قبل األوان      
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام)

الواحد) الشريك  لقرار  االستثنائي 

(،2121 ديسمبر) فاتح  بتاريخ  منجز 

الواحد) الشريك  قرر  بالبيضاء)

GECOFA)ش.)م.)م لشريك) ( لشركة:)

واحد.

املحمدية،)) في  والتي يورد مقرها 
قا�سي) رع  شا  (، فوري ) ال  ( إقامة)
، 1 شقة) رقم  (، أ) ،املبنى   التازي)

)ما يلي):
حل قبل األوان للشركة ووضعها)

محل تصفية.
تسمية املصفي السيد فهد ياسين))

و تحديد مهامه.
في)) التصفية  مقر  تحديد 
املحمدية،)إقامة))ال فوري )،)شا رع)
قا�سي التازي)،املبنى أ)،)رقم شقة)1 .
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة املحكمة املحمدية)
رقم) تحت  (،2121 يناير) (21 بتاريخ)

. 33
مقتطف من أرل اإلشهار

618 P

 AL BAYTAR INFO MEDIA
« SARL-AU «  

رأسمال الشركة :  11.111  درهم
املقر االرتماعي: 75 شارع    

يناير الطابق  1 الشقة رقم 69  
الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم: 67  38
تصفية الشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)
ديسمبر) (12 بتاريخ) املنعقد  العادي 
2121،)قرر الشريك الوحيد للشركة)
»)البيتر انفو ميديا»))ش.ن.م.م.ش.و)،)

رأسمالها)11.111 )درهم ما يلي:
حل الشركة قبل تاريخ انقضائها)
بصفة) تصفيتها  بالتالي  و  القانوني 
ديسمبر) (2 ( تاريخ) من  ابتداء) ودية 

.2121
الشركة) تصفية  مقر  تحديد 
 75 ب) الكائن:) االرتماعي  بمقرها 
الشقة) الطابق) 1) يناير  شارع)  )
رقم)69 )الدار البيضاء)بهذا العنوان)
املتعلقة بشان) ستتم كل املراسالت 

تصفية الشركة.))))
السيد) للشركة:) كمصفي  تعيين 

أنس بيطاري.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
يناير) 212،) ( 8 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)11  )في السجل الزمني.
619 P

  STE ARCHI FLAMME
«SARL « 

رأسمال الشركة :  11.111  درهم
املقر االرتماعي:     زنقة محمد 

سميحة اقامة روهرة محمد 
سميحة الطابق 16 الشقة رقم 35 

الدار البيضاء
السجل التجاري رقم: 366767

تصفية الشركة
بمقت�سى محضر الجمع العام غير)
ديسمبر) بتاريخ)  ) املنعقد  العادي 
ار�سي) (« الشركة) قرر شركاء) (˛ (2121
فالم»))ش.ن.م.م.،)رأسمالها)11.111  

درهم ما يلي):
حل الشركة قبل تاريخ انقضائها)
بصفة) تصفيتها  بالتالي  و  القانوني 
ديسمبر) تاريخ)  ) من  ابتداء) ودية 

.2121
الشركة) تصفية  مقر  تحديد 
ب)     الكائن:) االرتماعي  بمقرها 
روهرة) اقامة  سميحة  محمد  زنقة 
الشقة) (16 الطابق) سميحة  محمد 
بهذا العنوان) الدار البيضاء) ( (35 رقم)
املتعلقة بشان) ستتم كل املراسالت 

تصفية الشركة.))))
السيد) للشركة:) كمصفي  تعيين 

أسامة ملود.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)8 )يناير) 212)تحت)

رقم)399 )في السجل الزمني.
620 P

SOCIETE BAILCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة  

رأس مالها 611.111 درهم
مقرها االرتماعي : بالدارالبيضاء 
8-، زنقة سفاقس –شارع بنعي�سى 
الجرواني الشقة 3 الطابق   حي 

عين السبع
اختتــــام التصفيـــة

العادية) غير  العامة  الجمعية  إن 
املنعقدة بتاريخ) 3)غشت)2121))قد):
التصفية،) على حسابات  وافقت 

أعطت اإلبراء)للمصفى.

عاينت االختتام النهائي للتصفية.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  ضبط  كتابة 

شتنبر) بتاريخ)  ) بالدارالبيضاء)

2121)تحت رقم)5955 7.

621P

 GREMENT CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها اإلرتماعي : دار سال مة 

عمارة 37  الرقم 5 عين السبع  

 CASABLANCA 20570

السجل التجاري رقم :   37 2 

حل شركة
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) يناير 212) ( 3 في) املؤرخ 

ذات) شركة  سانتر،) كرمونت  حل 
رأسمالها)) املحدودة،) املسؤولية 

االرتماعي) مقرها  درهم،) ( 21.111

باملغرب دار سال مة عمارة)37))الرقم)

5)عين السبع.)

نتيجة لللوضعية املالية للشركة.

كرموش املعطي و عنوانه) و عين:)

عين) (5 الرقم) ( (37 دار سال مة عمارة)

املغرب) الدارالبيضاء) (21571 السبع)

كمصفي))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

في دار سالم) يناير) 212) ( 3 بتاريخ)

السبع)) عين  (5 الرقم) ( (37 عمارة)

الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير) 212،)تحت رقم)762372.

622 P

STE SELECT BUSINESS
RC : N°245093

الجع) قرر  محضر  بمقت�سى 

في) (STE SELECT BUSINESS العام)
2121،)السجل التجاري) 23)ديسمبر)
42- الرئي�سي) املقر  (،2 5193 رقم)

 RUE( OULED( ZIANE( 11-89( M3

 ETAGE NR9  CASABLANCA

الدار البيضاء)ما يلي):
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حل الشركة.

تعيين السيد عبد الحكيم املجاد)

كمصفي للشركة.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  يناير) 212،) ( 8 بتاريخ)

.76 567

623 P

ابدال بريس
ش م م

رأسمالها : 11.111  درهم

مقرها : إقامة ادماح عمارة  2 رقم 

  الدار البيضاء

العام) للجمع  محضر  بمقت�سى 

في) االستثنائي املؤرخ بالدار البيضاء)

9)أكتوبر)7 21،)قرر الشركاء)ما يلي):

حل الشركة.

الرحمان) عبد  السيد  تعيين 

فيناني) مصطفى  والسيد  بوعبدلي 

لتصفية الشركة.

ادماج) إقامة  هو  (: الشركة) مقر 
عمارة) 2)رقم) )الدار البيضاء.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)

بالدار البيضاء)بتاريخ)5 )ماي)8 21،)

تحت رقم)99 666.

624 P

نوفاستار
ش م م ش و

رأسمالها : 1.111  درهم

مقرها : 76 شارع الحزام الكبير

الحي املحمدي الدار البيضاء

العام) للجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املؤرخ بالدار البيضاء)في)8 

قرر الشريك الوحيد) (،2121 أكتوبر)

ما يلي):

حل للشركة.

اإلله) عبد  الراجي  السيد  تعيين 

لتصفية الشركة.

مقر تصفية الشركة هو)76)شارع)

الدار) املحمدي  الحي  الكبير  الحزام 

البيضاء.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)

نوفمبر) بتاريخ)  ) البيضاء) بالدار 

.2121

تحت رقم) 75365.

625 P

شركة برميوم إموبليي
ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الخامس زنقة

 بيت اللحم الطابق الثالث شقة 8 

حسان الرباط

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بتمارة مؤرخ  عقد   بمقت�سى 

2121)تم))وضع القوانين) 31)نوفمبر)

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

املميزات التالية):

التسمية):)شركة)»برميوم إموبليي»)

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

الهدف):)وكالة عقارية.

محمد) شارع  (: الرئي�سي) املقر 

الطابق) اللحم  بيت  زنقة  الخامس 

الثالث شقة)8)حسان الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.

بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

على) مقسم  درهم  ( 11.111 قدره)

درهم) ( 11 بنسبة) حصة  ( 111
الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

اإلرماعي للشركة.

األرباح) من  (%5 تؤخذ) (: األرباح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  بنيس  علي  محمد  السيد 

محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية بتمارة بتاريخ)26)يناير) 212 

تحت السجل التجاري رقم)9165  .
للبيان والنشر

كونطا ريستيون

626 P

ROSI HOUSE
SARL

RC : 149187
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
22)ديسمبر) 212)تم) مسجل بتاريخ)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

باملواصفات التالية):
ROSI HOUSE(:(تسمية الشركة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.

الهدف االرتماعي):)مقهى،)بقالة،)
مخبزة ومطعم.)

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
إحداثها الفعلي.

النهضة)   حي  (: الشركة) مقر 
مجموعة العهد رقم)223)الرباط.

درهما) ( 11.111 (: املال) رأس 
  11 حصة بقيمة) ( 111 مقسم إلى)

درهم للواحدة كما يلي):
 511 (: بنسعيد) محمد  السيد 

حصة.
 511 (: بنسعيد) سلوى  السيدة 

حصة.
التسيير والتوقيع):)السيدة سلوى)
الوطنية) للبطاقة  الحاملة  بنسعيد 
محمد) والسيد  (A63912 (رقم
الوطنية) للبطاقة  الحامل  بنسعيد 
غير) ملدة  وذلك  (AA 3767 رقم)

محددة.)
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
3)فبراير) 212  التجارية بسال بتاريخ)

تحت رقم)  17  .
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

627 P

TRAV COMPANY
SARL

RC : 135285
شركة ذات مسؤولية محدودة

بيع حصص 
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 TRAV COMPANY SARL لشركة)
قرر) يناير) 212) بتاريخ)  ) املنعقد 

شركاء)الشركة ما يلي):

الحق) عبد  زهري  السيد  تفويت 

لفائدة السيد خريبيش) حصة  (515

عبد الرزاق.

  95 طارق) زهري  السيد  تفويت 

حصة لفائدة السيد القطيبي محمد.

استقالة السيد زهري عبد الحق)
.A2567 (رقم

تعيين السيد عبد الرزاق خريبش)

مسيرا) (AB7121 8 رقم) بطاقة 

لتمثيل وتسيير الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

فبراير) (3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 212)تحت رقم)1727  .
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

628 P

INFOVEST
SARL AU

مقرها االرتماعي : شارع عقبة عمارة 
رقم 6  الطابق األول شقة رقم 2 

أكدال، الرباط
رأسمالها : 1.111  درهم

السجل التجاري : 32923 

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ) 2)ديسمبر)

يناير) بتاريخ) ) واملسجل  (،2121
 212،)باملقر االرتماعي للشركة قرر)

ما يلي):

املصادقة على تفويت)11 )حصة)

الفتاح) عبد  السيد  من  ارتماعية 

الدغمي لفائدة السيد حميد الشلحي.

الشلحي) حميد  السيد  تعيين 

كمسير للشركة وبالتالي إتمام نشاط)

الشركة بصفته شريكا ومسيرا وحيدا)

لها.

للشركة) االرتماعي  املقر  تحويل 

من العنوان):)شارع عقبة عمارة رقم)

6 )الطابق األول شقة رقم)2)أكدال،)
الرباط.)إلى العنوان الجديد):)رقم) 2 

األول،) ادريس  شارع  النهضة) ) حي 

تمارة.

شركة) (: التالية) إضافة األنشطة 

وتأرير) االتصال  املرئيات،) إنتاج 

معدات االتصال.
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األسا�سي) القانون  صياغة  إعادة 
للشركة.

لحامل) الكاملة  السلطة  إعطاء)
الوثائق القانونية في إطار اإلرراءات)

الشكلية.
629 P

األستاذ إسماعيل أوعسو

موثق بالقنيطرة

27 ،)زاوية شارع محمد الخامس وصالح)

الدين،)الطابق الثاني،)مكت  رقم) ،)القنيطرة

تسيير حر ألصل تجاري
بمكت ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق) أوعسو،) إسماعيل  األستاذ 
يناير) 212،) بتاريخ) 2) بالقنيطرة 
اآلتية) األطراف  بين  االتفاق  تم 

أسماؤهم،)على ما يلي):
الحامل) يمنح السيد مزوز أحمد،)
إلى) (A611293 للبطاقة الوطنية رقم)
الحامل) السيد النعوم عبد السالم،)

.HA98535(للبطاقة الوطنية رقم
التجاري) لألصل  الحر  التسيير 
رون) شارع  بالقنيطرة،) الطائن 
(،86-84 رقم) (،8 الزنقة) كنيدي،)
املالبس) لبيع  كمتجر  واملستغل 
الجاهزة،)واملسجل بالسجل التجاري)
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
 (5) وذلك ملدة خمس) (،33 76 رقم)
يناير) 212  تبتدئ من) 2) سنوات 

وتنتهي في) 2)فبراير)2126.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
السجل) بالقنيطرة،) االبتدائية 

التجاري رقم)76 33)القنيطرة.
630 P

ALLO TESTEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 11.111  درهم
املقر االرتماعي : بلوك H رقم 59

اوالد اوريه القنيطرة
السجل التجاري رقم   515

القنيطرة
تفويت حصص ارتماعية

تعيين مسير رديد
بمكت ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق) الكوي�سي،) هللا  عبد  األستاذ 
(،2121 يوليو) بتاريخ) 2) بالقنيطرة 

تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت)511)حصة)
نبيل) السيد  ملك  في  ارتماعية 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  الصدقي،)
رقم) G 8117،)لفائدة السيد حمزة)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  الصغير،)
رقم) G  657،)لتصبح شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
تبعا لهذا التفويت،)أصبح رأسمال)

الشركة موزع كالتالي):
مبلغ) في  الشركة  رأسمال  حدد 
  111 إلى) مقسم  درهم  ( 11.111
درهم) ( 11 بقيمة) ارتماعية  حصة 
مكتتبة،) بكاملها،) محررة  للواحدة،)

وموزعة على الشركاء)كالتالي):
  111 الصغير) حمزة  السيد 

حصة.
نبيل) السيد  استقالة  قبول 
الشركة) تسيير  مهام  من  الصدقي 
وتعيين السيد حمزة الصغير،)مسير)
 ALLO( TESTEURS( - لشركة) وحيد 
SARL AU)ملدة غير محدودة،)مع تغيير)
األسا�سي) القانون  من  ( 3 الفصل)

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
السجل) بالقنيطرة،) االبتدائية 

التجاري رقم)  515.
631 P

S4 TRONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
U  املقر االرتماعي : سالمة   بلوك
عمارة 5، طريق مهدية، القنيطرة
السجل التجاري رقم 239 5

القنيطرة
تفويت حصص ارتماعية

تعيين مسير رديد
بمقت�سى محضر الجمع العام غير)
شركة) (،S  TRONS العادي لشركة)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد تقرر ما يلي):
مجموع) تفويت  على  املصادقة 
سفيان) السيد  ملك  في  الحصص 
ارتماعية) حصة  ( 111 أي) الرملي،)
لفائدة) للحصة،) درهم  ( 11 بقيمة)

السيد لخليفي الرملي.

سفيان) السيد  استقالة  قبول 

الرملي من مهام تسيير الشركة وتعيين)

وحيد) مسير  الرملي،) لخليفي  السيد 

وتخويله) محدودة  غير  ملدة  للشركة 

رميع الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالقنيطرة،) االبتدائية 

136 8)بتاريخ) 2)يناير) 212.

632 P

A&S TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

املقر االرتماعي : 53، زنقة محمد 

غرنيط، الشقة 8، املدينة العليا

القنيطرة

السجل التجاري رقم 8195 

القنيطرة

تفويت حصص ارتماعية
تعيين مسير رديد

تحويل املقر االرتماعي
بمقت�سى محضر الجمع العام غير)

العادي لشركة)A&S TRANS،)شركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد تقرر ما يلي):

مجموع) تفويت  على  املصادقة 

سميحة) السيدة  ملك  في  الحصص 

111 )حصة ارتماعية) محيجر،)أي)

لفائدة) للحصة،) درهم  ( 11 بقيمة)

السيد رالل مرشيد.

سميحة) السيدة  استقالة  قبول 

الشركة) تسيير  مهام  من  محيجر 

مسير) وتعيين السيد رالل مرشيد،)

محدودة) غير  ملدة  للشركة  وحيد 

وتخويله رميع الصالحيات.

تحويل املقر االرتماعي للشركة إلى)

العنوان الجديد):
مرآب،) أفكا،) زنقة) 5 ،) (، 5

القنيطرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالقنيطرة،) االبتدائية 

132 8)بتاريخ) 2)يناير) 212.

633 P

STE 2AY TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االرتماعي : 53، زنقةمحمد 
غرنيط، الشقة 8، املدينة العليا

القنيطرة
السجل التجاري رقم 3579 

القنيطرة
تفويت حصص ارتماعية

تعيين مسير رديد
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
(،STE 2AY TRAV(غير العادي لشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة تقرر)

ما يلي):
املصادقة على تفويت)1 3)حصة)
11 )درهم للحصة) ارتماعية بقيمة)
لفائدة) في ملك السيد خلوق أحمد،)

السيدة آيت خلوق مريم.
يتم) واملستندات  الوثائق  رميع 
آيت) السيدة  طرف  من  إمضائها 

خلوق مريم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة،) االبتدائية 

137 8)بتاريخ) 2)يناير) 212.
634 P

STE PAPYRUS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : 3  زنقة عمر بن 
الخطاب الشقة 5، إقامة حسناء، 

فال فلوري
القنيطرة
تأسيس

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

التالية):
 STE PAPYRUS (: التسمية)

.TRANS SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االرتماعي):)3 )زنقة عمر بن)
حسناء،) إقامة  (،5 الشقة) الخطاب 

فال فلوري)-)القنيطرة.
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نقل) (: الشركة) موضوع 

املستخدمين.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 

ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  ( 11 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

صابر زكية):)111 )حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى صابر زكية.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
فبراير) فاتح  بتاريخ  (58587 رقم)

.212 

635 P

STE MOTO - HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : رقم 7، شارع أحمد 

شوقي، إقامة النخيل، فال فلوري

القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE(MOTO(-(HOUSE(:(التسمية

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
شارع) (،7 رقم) (: االرتماعي) املقر 

فال) النخيل،) إقامة  شوقي،) أحمد 

فلوري)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):

بائع الدرارات.

للدرادرات) الغيار  قطع  بيع 

بالتقسيط.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 
ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة  درهم  ( 11 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
(: حكيم) آالن  كليمانت  السيد 

111 )حصة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى صابر زكية.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
فبراير) فاتح  بتاريخ  رقم) 5857)

.212 
636 P

 STE BENWAHOUD
BUILDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111  درهم
املقر االرتماعي : عمارة  57، زاوية 

زنقة ابن بطوطة وزنقة سعد 
زغلول، متجر رقم  ، القنيطرة

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

التالية):
 STE BENWAHOUD (: التسمية)

.BUILDING SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االرتماعي):)عمارة))57،)زاوية)
زنقة ابن بطوطة وزنقة سعد زغلول،)

متجر رقم) ،)القنيطرة).
موضوع الشركة):

منعش عقاري.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 
ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة  درهم  ( 11 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

(: رضا) محمد  وحود  ابن  السيد 

111 )حصة.

املدة):)99)سنة.

ابن) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

وحود محمد رضا.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
فبراير) فاتح  بتاريخ  رقم) 5858)

.212 

637 P

 STE TOUR DE TABLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي : عمارة  57، زاوية 
زنقة ابن بطوطة وزنقة سعد 
زغلول، متجر رقم  ، القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE TOUR DE TABLE : التسمية

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االرتماعي):)عمارة))57،)زاوية)
زنقة ابن بطوطة وزنقة سعد زغلول،)

متجر رقم) ،)القنيطرة).

موضوع الشركة):
الديكور) ملواد  بالتقسيط  بيع 

وتزيين الشقق واملحالت التجارية.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 

ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  ( 11 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

(: رضا) محمد  وحود  ابن  السيد 

111 )حصة.

املدة):)99)سنة.
السيدة) إلى  أسند  (: التسيير)

خلحموا ياسمين.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
فبراير) فاتح  بتاريخ  (58569 رقم)

.212 
638 P

 STE ALDO IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي :   5 ، شارع شكي  
أرسالن، إقامة أمينة، متجر رقم 2، 

القنيطرة
تأسيس

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

التالية):
 STE ALDO (: التسمية)

. IMMOBILIER
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
شارع) (، 5 (: االرتماعي) املقر 
إقامة أمينة،)متجر) شكي  أرسالن،)

رقم)2،)القنيطرة.
موضوع الشركة):

منعش عقاري.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 
ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة  درهم  ( 11 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
  111 (: محمد) بنيس  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد بنيس) (: التسيير)
محمد.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر.
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التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
فبراير) فاتح  بتاريخ  (58579 رقم)

.212 
639 P

 STE FRAD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي :   59، إقامة موالي 
عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز 

رقم  ، القنيطرة
تأسيس

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  يناير) 212) (27 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):
 STE FRAD TRANS (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االرتماعي):)59،)إقامة موالي)
عبد العزيز،)شارع موالي عبد العزيز)

رقم) ،)القنيطرة.
موضوع الشركة):
نقل املستخدمين.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 
ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة  درهم  ( 11 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
  111 (: بوخريص) أحمد  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد أحمد) (: التسيير)
الحامل للبطاقة الوطنية)) بوخريص،)

.G315381(رقم
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)83 58.
640 P

 STE DOLIWAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي :   59، إقامة موالي 

عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز 

رقم  ، القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  يناير) 212) (26 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 STE DOLIWAT SARL(:(التسمية

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االرتماعي):)59،)إقامة موالي)

عبد العزيز،)شارع موالي عبد العزيز)

رقم) ،)القنيطرة.

موضوع الشركة):

إعادة تدوير النفايات البيئية.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 

ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  ( 11 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد املصطفى الكحيل):)111  

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  أسند  (: التسيير)

الحامل للبطاقة) املصطفى الكحيل،)

.G693718(الوطنية))رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)9  58.

641 P

 STE KIMEDTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111  درهم

املقر االرتماعي :   59، إقامة موالي 

عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز 

رقم  ، القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  يناير) 212) (26 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 STE KIMEDTEX (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االرتماعي):)59،)إقامة موالي)

عبد العزيز،)شارع موالي عبد العزيز)

رقم) ،)القنيطرة.

موضوع الشركة):

إعادة تدوير النفايات البيئية.

التجارة بصفة عامة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 

ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  ( 11 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

  111 (: الكحيل) محمد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد محمد) (: التسيير)

الوطنية)) للبطاقة  الحامل  الكحيل،)

.G62 786(رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم) 5 58.

642 P

STE MARI HIGH - TECH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ( 
بالقنيطرة بتاريخ)9)ديسمبر)2121)تم)
إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)
الخاصيات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 STE( MARI( HIGH( - (: االسم)

.TECH
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املوضوع االرتماعي):
الصيانة الصناعية.

مقاول أشغال مخلتفة أو بناء.
املدة):)99)سنة.

املقر):)23)رقم) )شارع أنوال عمارة)
الزهور)  )مكت  ميموزة القنيطرة.

الرأسمال):)1.111 )درهم مقسمة)
درهم) ( 11 حصة من فئة) ( 11 إلى)

للحصة الواحدة.
الحصص):

حليمة عباوي):)11 )حصة.
حليمة عباوي كمسيرة) (: التسيير)

للشركة ملدة غير محدودة.
السجل التجاري رقم) 5825.

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

تم اإليداع القانوني للشركة) ( (- (2
  8 باملحكمة االبتدائية القنيطرة في)

يناير) 212)تحت رقم) 5825.
643 P

DROGUIST PRO
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 511.111 درهم

مقرها االرتماعي : تجزئة      
محل رقم   بئر رامي رنوب القنيطرة

تأسيس الشركة 
بمقت�سى عقد عرفي سجل) (: أوال)
يناير) 212،) ( 2 بتاريخ) القنيطرة 
لشركة) األسا�سي  القانون  حرر 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد تحمل املواصفات التالية):
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 DROGUIST PRO(:(التسمية(-( 

.SARL AU

2)-)الهدف):)هدف الشركة):

بيع املواد البناء)بالجملة)؛

بيع مواد العقاقير بالجملة)؛

املختلفة) األشغال  في  مقاولة 

والبناء.

3)-)املقر االرتماعي):)تجزئة)     

محل رقم) )بئر رامي،)رنوب القنيطرة.

 )-)املدة):)99)سنة.
حدد) (: املال االرتماعي) رأس  (- (5
درهم) (511.111 مبلغ) في  املال  رأس 

  11 5111)حصة بقيمة) موزع على)

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء)على الشكل التالي):

 5111 مينة) عوكاش  السيدة 

حصة)؛

املجموع)5111)حصة.

6)-)اإلدارة):)تدار الشركة من قبل)

املسيرة الوحيدة):

السيدة عوكاش مينة.

7)-)السنة املالية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر.

8)-)الحصص):)تقتطع)5%)إلنشاء)

ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حس  قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة بالسجل) (- (II

فبراير) (2 بتاريخ) بالقنيطرة  التجاري 

 212)تحت رقم)58679.

644 P

IMPATIAL TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 11.111  درهم

مقرها االرتماعي :  6  أليانس 

دارنا، الشطر األول، القنيطرة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير) 212  ( 8 بتاريخ) بالقنيطرة 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة لتكون خاصياتها)

كالتالي):)

طراف) أمباسيال  ( (: التسمية)

ش.م.م.

الهدف):)أشغال البناء.

أليانس) ( 6 (: االرتماعي) املقر 
دارنا الشطر األول،)القنيطرة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التسجيل النهائي بالسجل التجاري.

محمد) علوي  السيد  (: الشركاء)
وعلو أيوب.

السنة االرتماعية):)من فاتح يناير)
إلى) 3)ديسمبر.

التسيير):)عين السيد علوي أيوب)
كمسير للشركة.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل)
التجاري لدى كتابة ضبط املحكمة)
يناير) (2 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

 212)تحت رقم)9 586.
645 P

HB2R
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111.  درهم

املقر االرتماعي : زاوية زنقة أحمد 
 C شوقي ومحمد غرنيط، بلوك

مكت  7، القنيطرة
تأسيس شركة 

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

.HB2R SARL AU((:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االرتماعي):)زاوية زنقة أحمد)
 C بلوك) غرنيط،) ومحمد   شوقي 

مكت )7،)القنيطرة.
في) املقاولة  (: الشركة) موضوع 

األشغال املختلفة أو البناء.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) ( .111.111 مبلغ) في  الشركة 
1.111 )حصة ارتماعية) مقسم إلى)
محررة) للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
السيد يونس حراط)1.111 )حصة.

املدة):)99)سنة.
أسند إلى السيد يونس) (: التسيير)
الوطنية) للبطاقة  الحامل   حراط،)

.G317399(رقم

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

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)58733)بتاريخ) )فبراير) 212.

646 P

 STE LARBI BENDRISS
TRANS

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111  درهم
املقر االرتماعي : بئر الرامي الجنوبية، 

مرآب رقم 158 ، القنيطرة
تأسيس شركة 

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

.BENDRISS TRANS SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االرتماعي): بئر الرامي الجنوبية، 

مرآب رقم 158 ، القنيطرة.
موضوع الشركة):

املقاولة في نقل املستخدمين)؛
املقاولة في نقل البضائع.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) ( 11.111 مبلغ) في  الشركة 
ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  ( 11 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
  111 القرقوري) عادل  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد عادل) (: التسيير)
القرقوري.

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

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)58683)بتاريخ)3)فبراير) 212.

647 P

MSGK IMMO
ش.ذ.م.م
تأسيس 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير) 212  بتاريخ) ) بالقنيطرة 
 MSGK IMMO شركة) تأسيس  تم 

ش.ذ.م.م.
املقر االرتماعي):)59)إقامة موالي)
عبد) موالي  شارع  العزيز،) عبد 

العزيز،)مكت  رقم) ،)القنيطرة.
الهدف االرتماعي):
اإلنعاش العقاري)؛

العمليات) كل  عامة  وبصفة 
لها) التي  واملالي  والعقارية  التجارية 
من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
التسيير):)أسند إلى الرحيوي سعيد.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

رأس املال):)حدد في مبلغ)11.111  
درهم مقسمة إلى)111 )حصة بقيمة)
اكتتابها) سدد  للواحدة  درهم  ( 11

وتوزيعها كالتالي):
 911 محمد) الرحيوي  السيد 

حصة)؛
السيد الرحيوي سعيد)11 )حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 
التجاري) بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 
بتاريخ) (58737  بالقنيطرة تحت رقم)

 )فبراير) 212.
648 P

STE MILLENIUM OPTICAL
SARL AU

لشركة) العام  الجمع  قرر 
حرر) (MILLENIUM OPTICAL
 2121 ديسمبر) ( 7 بتاريخ) بالرباط 
من) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
  11.111 رأسمالها) واحد  شريك 
توين) التجاري  باملركز  الكائنة  درهم 
املعاريف،) رقم) 27) محل  سانطر 
الدار البيضاء)اتخاذ القرارات التالية)

بالترا�سي واإلرماع):)
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من) (: الشركة) رأسمال  رفع 
درهم) (251.111 درهم إلى) ( 11.111
ارتماعية) حصة  (2511 إلى) موزعة 

من فئة)11 )درهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
5 )يناير) 212)تحت رقم)31  76.

649 P

 STE EDDIHI TRAVAUX
DIVERS H
SARL AU

 EDDIHI(قرر الجمع العام لشركة
TRAVAUX DIVERS H)حرر بالرباط)
شركة) (2121 ديسمبر) فاتح  بتاريخ 
رأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 
محل) الكائنة  درهم  (5.111.111
بلوك)   (3 املسيرة) ( 3 رقم)  )عمارة)
ح.ي.م الرباط اتخاذ القرارات التالية)

بالترا�سي واإلرماع):)
من) (: الشركة) رأسمال  رفع 
 8.111.111 إلى) درهم  (5.111.111
حصة) (31.111 إلى) موزعة  درهم 

ارتماعية من فئة)11 )درهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 التجارية بالرباط بتاريخ)8 )يناير) 212 

تحت رقم)9 13  .
650 P

 STE S2EL
SARL

 S2EL لشركة) العام  الجمع  قرر 
 2121 نوفمبر) (27 حرر بتمارة بتاريخ)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
الكائنة) درهم  (211.111 رأسمالها)
2111 )عين عتيق تمارة) بلفيرم روج)
بالترا�سي) التالية  القرارات  اتخاذ 

واإلرماع):)
من) (: الشركة) رأسمال  رفع 
211.111)درهم إلى)111.111. )درهم)
ارتماعية) حصة  (8111 إلى) موزعة 

من فئة)11 )درهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 التجارية بالرباط بتاريخ)6)يناير) 212 

تحت رقم) 118  .
651 P

 STE KHBABEZ SERVICES
SARL

لشركة) العام  الجمع  قرر 
KHBABEZ SERVICES)حرر بالرباط)
شركة) (2121 ديسمبر) (23 بتاريخ)
رأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 
  72 رقم) الكائنة  درهم  ( 11.111
امل) )ح.ي.م الرباط اتخاذ القرارات)

التالية بالترا�سي واإلرماع):)
من) (: الشركة) رأسمال  رفع 
درهم) (511.111 درهم إلى) ( 11.111
ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) موزعة 

من فئة)11 )درهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 التجارية بالرباط بتاريخ)8 )يناير) 212 

تحت رقم)7 13  .
652 P

STE CIERAP SYSTEMS
SARL AU

 CIERAP(قرر الجمع العام لشركة
 23 بتاريخ) بالرباط  حرر  (SYSTEMS
ديسمبر)2121)شركة ذات مسؤولية)
درهم،) (811.111 رأسمالها) محدودة 
إضافي)  3  امل) ) حي  (5 الكائنة)
 5 عمارة) )طابق األر�سي سيكتور ج)
ح ي م الرباط اتخاذ القرارات التالية)

بالترا�سي واإلرماع):
 811.111 (: رفع رأسمال الشركة)
إلى) درهم موزعة  (2.111.111 درهم)
فئة) من  ارتماعية  حصة  (21.111

11 )درهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  يتم 
يناير) ( 8 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 212)تحت رقم)8 13  .
653 P

 STE PARFUMS D’ICI ET
D’AILLEURS
SARL AU

بالرباط) حرر  عرفي  عقد  حس  
يناير) 212)تمت املصادقة) بتاريخ) )
على القانون األسا�سي للشركة ذات)

الخصائص التالية):

 PARFUMS(:(التسمية االرتماعية

.D’ICI ET D’AILLEURS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

الهدف االرتماعي):)بائع العطور.

حي) رقم) 95) (: االرتماعي) املقر 

املنزه ح ي م الرباط.

درهم) ( 11.111 (: املال) رأس 

ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) موزعة 

11 )درهم محررة نقدا وهي) من فئة)

موزعة كاآلتي):

السيد عمر بدوش):)111 )حصة.

املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

تورية) السيدة  تعيين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  عباوي 

محدودة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل)

التجاري):)  92  .

654 P

STE DESIGNING
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2121 ديسمبر) بتاريخ) 2)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

مقاول لألشغال العامة) (: الهدف)

والبناء.

التجارة.

االستيراد والتصدير.

زنقة) (8 شقة) (31 عمارة) (: املقر)

موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.

بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)1.111 )درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

سعد) السيد  طرف  من  محدودة 

بنعبد السالم.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) )فبراير) 212.

رقم السجل التجاري):)  92  .

655 P

 SOCIETE DISTINGUEE

 POUR LES PROJETS DE

DEVELOPPEMENT
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

رأسمالها 11.111  درهم

عمارة 5 شارع الحسن األول حي 

العبادي الطابق األول تمارة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)  )ديسمبر)2121،)تم تأسيس)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية):

 SOCIETE (: التسمية)

 DISTINGUEE POUR LES

 PROJETS DE DEVELOPPEMENT

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.

والهندسة) أشغال البناء) (: الهدف)

املدنية.

شارع) (5 عمارة) (: االرتماعي) املقر 

الطابق) العبادي  حي  األول  الحسن 

األول تمارة.

املدة):)99)سنة.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم موزعة كالتالي):

  111 بوعمرو) القطيبي  السيد 

حصة.

السيد القطيبي) (: املسير القانوني)

بوعمرو.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 

فبراير) (3 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

 212)تحت رقم)879 3 .

656 P
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DIRECT NATURE
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 11.111  درهم

عمارة 5 شارع الحسن األول حي 
العبادي الطابق األول تمارة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ)7 )نوفمبر)2121،)تم تأسيس)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية):
 DIRECT NATURE (: التسمية)

شركة محدودة املسؤولية.
واألغدية) الفالحة  (: الهدف)

الزراعية.
شارع) (5 عمارة) (: االرتماعي) املقر 
الطابق) العبادي  حي  األول  الحسن 

األول تمارة.
املدة):)99)سنة.

درهم) ( 11.111 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ( 111 إلى) مقسمة 

11 )درهم موزعة كالتالي):
 511 (: أمينة) دشيش  السيدة 

حصة.
 511 (: السيد زنيبر محمد العربي)

حصة.
املسيرة القانونية):)السيدة دشيش)

أمينة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 
ديسمبر) (9 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2121)تحت رقم)65  3 .
657 P

STE BLUZELLE CENTER
SARL

تأسيس شركة »بلوزيل صونطر»
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر) بالرباط  (2121 ديسمبر) ( 8
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية):
»بلوزيل) (: االرتماعية) التسمية 

صونطر».
إبراهيم) شارع  (: االرتماعي) املقر 
روداني عمارة)56)شقة رقم)2)أوسيوا)

الرباط.

الهدف):)توطين الشركات.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

ديسمبر من) فاتح يناير وتنتهي في) 3)

كل سنة.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

  111 على) مقسم  درهم  ( 11.111

حصة بقيمة)11 )درهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد كويزة مراد املدة غير محدودة.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.  9233

658 P

STE VOTRE BIEN
SARL AU

تأسيس شركة »فوطر بيان إطر»
  2 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير) 212)بسال تقرر تأسيس شركة)

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

بالخصائص التالية):

»فوطر  (: االرتماعية) التسمية 

بيان إطر».
املقر االرتماعي):)محل)13 )عمارة)

23)إقامة معمورة طريق أوطا حصين)

سال الجديدة سال.

شبه) التجميل  مواد  (: الهدف)

صيدلية.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

ديسمبر من) فاتح يناير وتنتهي في) 3)

كل سنة.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

  111 على) مقسم  درهم  ( 11.111

حصة بقيمة)11 )درهم.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيد مراد ارديرة املدة غير)

محدودة.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.32883

659 P

STE ETOILE SPORT
SARL

تأسيس شركة »إطوال سبور»
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تقرر) بسال  (2121 ديسمبر) (25

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية):

»إطوال) (: االرتماعية) التسمية 

سبور».

املقر االرتماعي):)79)بلوك)  )حي)

اإلضافي حي السالم سال.

الرياضية) املالبس  بيع  (: الهدف)

واإلدارة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

من) تبتدئ  (: االرتماعية) السنة 

ديسمبر من) فاتح يناير وتنتهي في) 3)

كل سنة.

في) حدد  (: االرتماعي) الرأسمال 

  111 على) مقسم  درهم  ( 11.111

حصة بقيمة)11 )درهم.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيد ادريس بلفقيه املدة غير)

محدودة.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.3288 

660 P

استدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد   56 بتاريخ 

9 ديسمبر 2121
 97P الصفحة 8 69  إعالن رقم

OPTI - CHIC
SARL AU

OPTIC(-(CHIC(:(بدال من

SARL AU

......................................................

......................................................

OPTI(-(CHIC(:(يقرأ

SARL AU

(الباقي ال تغيير فيه).

 ACADMIE
 INTERNATIONAL DE

 SENSIBILISATION POUR LA
 SIGLE : AISFC

 SARL AU
تأسيـــــــس شركـــــة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) بتاريخ) 212/ 26/1) بتطوان 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
املميزات) ذات  محدودة  مسؤولية 

التالية):
 ACADMIE ((: التسمية)
 INTERNATIONAL DE
 SENSIBILISATION POUR LA

.SIGLE(:(AISFC(SARL(AU
للتدري ) مركز  (: الشركة) غاية 

والدورات التكوينية.
املدة):)99)سنة.

:)حي الباريو شارع) املقر االرتماعي)
ناصر درب عين تطوان.

رأسمال الشركة):)11.111 )درهم)
فئة) من  حصة  ( 111 على) مقسمة 
السيد) ( درهم للشريك الوحيد) ( 11

يوسف بوهدادى.)
يوسف) السيد  (: الشركة) تسيير 

بوهدادى.)
لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)
تحــت) لتطــوان بتاريــخ) 212/ 29/1)
وتقييــد الشركـة بالسجــل) (2 1 رقــــم)

التجــاري تحــت رقم)28539.
مقتطف من أرل النشر

1 C

 PMBOX
 SARL AU

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 
محدودة للشريك الوحيد

  رأسمالهـــــــــا 11.111  درهــــــــــم
مقرها االرتماعي : شارع علي يعتة 

والية سانطر املكت  رقم  1 بالطابق 
األول تطوان

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
مؤرخ) موثق  عقــد  بمقتضــــى 
القانون) إعداد  تم  ( 6/17/2121
املحدودة) للشركة  األساســــي»)
املسؤولية للشريك الوحيد باملميزات)

التالية):
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محدودة) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية للشريك))الوحيد.))))))))))))))))))))))

 PMBOX SARL(:(تسمية الشركة

.AU

الخدمات) (: الشركة) غرض 

املعلوماتية.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

علي يعتة والية سانطر املكت  رقم)  

بالطابق األول تطوان.

99)سنة ابتداء) املدة):))حددت في)

من تاريخ تأ سيســــها.

  11.111 في) حدد  (: الرأسمال)

حصة) ( 111 ( الى) مقسمة  درهم 

درهم للواحدة) ( 11 مرقمة من فئة)

اللطيف) عبد  السيد  يد  في  ( كلها)

امحرك.

الحصص النقدية):)111 )حصة.

غير) ملدة  الشركة  يسير  (: اإلدارة)

اللطيف) عبد  السيد  محدودة 

امحرك.)

من) تبتدأ  ( (: االرتماعية) السنة 

فاتح يناير و تنتهي في) 3)ديسمبر.

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)

تحــت) ( 9/17/2121 لتطــوان بتاريــخ)
وتقييــد الشركـة بالسجــل) (786 رقــــم)

التجــاري تحــت رقــم)7 268.  
للخالصة والبيان

2 C

STE  BTRACK  GPS
SARL AU

  العنوان :  92 شارع الطائف  الحي 

االد اري  الطابق   بني مالل 
 رقم التقييد بالسجل التجاري 

 1977

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

)ذات)  212/ / 1،)تم إنشاء)شركة)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل))الخصائص التالية):

 STE  BTRACK  GPS ( (: التسمية)

.SARL AU

العنوان):))92)شارع الطائف))الحي)

االد اري))الطابق) )بني مالل.

الغــرض):)بيع أرهزة املعلوميات.
درهم) ( 11.111 ( (: املــال) رأس 
ارتماعية) حصة  ( 111 إلى) مقسم 

قيمته)11 )درهم.)
:)تبدا في االول)) السنة االرتماعية)
من يناير و تنتهي في) 3)ديسمبر من كل)

سنة.
السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.
املسير):)ياسين برعوس.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
   3 تحت رقم) ( االبتدائية بني مالل)

بتاريخ) 3/2/212.
3 C

AUTO- ECOLE
EL HATTAB 

SARL  AU
 36 تجزئة غيتا بن كيران  بني مالل 

رأس املال : 11.111  دهم 
السجل التجاري رقم    5959

االستتنائي) ( القرار) بمقت�سى 
بتاريخ)) الشركة  للشركاء)

 212/ 1/ 1)تم ما يلي):
اعاله) ( الشركة) حل  إعالن 
وتعيين السيد عبد الهادي الحطاب))))))
36)تجزئة غيتا بن كيران)) القاطن ب)

بني مالل مصفيا لها))
تعيين مقر الشركة))مقرا للتصفية.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  ( مالل) ببني  االبتدائية 

 53/212))بتاريخ)) 212/ 5/1 .
4 C

STE OASIS AGADIR 
AL AQARIA

SARL
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 11.111  درهم

مقرها االرتماعي : تجزئة عي�سى 
رقم  32 شارع عبد الرحيم بوعبيد 

سيدي يوسف أكادير
مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) املسجل  يناير) 212) في) 2)
(: اإليداع) وصل  يناير) 212،) (28

.212 1113719 2167

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
مؤرخ في)26)يناير) 212.

  111 تفويت) على  املصادقة 
حصة.

لشركة) األسا�سي  القانون  تحيين 
 OASIS AGADIR AL AQARIA

شركة ذات مسؤولية محدودة.
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
املسجل بتاريخ فاتح) يناير) 212) (26
باالستخالص،) امر  فبراير) 212،)
(. ( (: املداخيل) سجل  (،328 
وصل) (212 11137 2 2167

اإليداع):)2173 35   212.
111 )حصة ملك السيد) تفويت)
علي عبد هللا املوساوي لفائدة السيد)

محمد عبد هللا هاشم املوسوي.
هللا) عبد  علي  السيد  تعيين 

املوساوي كمسير للشركة.
اعتماد نظام رديد للشركة.

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
املسجل بتاريخ فاتح) يناير) 212) (26
باالستخالص،) امر  فبراير) 212،)
(. ( (: املداخيل) سجل  (،3286
وصل) (212 11137 6 2167

اإليداع):)2173 36   212.
القانون) على  املوافقة  تمت 
بتاريخ املحين  الجديد   األسا�سي 

 26)يناير) 212.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالعيون بتاريخ) )فبراير) 212))تحت)

رقم))76 98.
األستاذ حسن املنصوري

موثق بأكادير

5 C

STE DIOUIRIA DMANA
SARL AU

- العنوان :  5   زنقة   القايد 
العسري بني مالل

 رقم السجل التجاري  111  
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
9 5/15/21 ،)تم إنشاء)شركة))ذات)
الوحيد)) الشريك  ذات  املسؤولية 
املحدودة تحمل))الخصائص التالية):

 DIOUIRIA DMANA (: التسمية)

.SARL AU

القايد) ( ( زنقة) ( ( (5 (:( العنوان)

العسري بني مالل.

الغــرض):)ممون الحفالت.

)رأس املــال):)1.111 درهم مقسم)

قيمتها) ارتماعية  حصة  ( 11 إلى)

11 درهم.

  11 السيد ياسين ابودرار يمتلك)

حصة.

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)السيد ياسين ابودرار.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2 6 االبتدائية ببني مالل تحت رقم)

بتاريخ13/2121/  .

6 C

STE SANTANDIL SARL
بمقت�سى العقد العرفي املسجل) (

إنشاء) تم  (2121 ديسمبر) (7 بتاريخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية):

 STE SANTANDIL (: التسمية)

.SARL

الجماعة) السدات  دوار  (: املقر)

(- ادريس) بن  عي�سى  موالي  الترابية 

ابزو)-)إقليم ازيالل.

أو) املنارم  مستغل  (: الغرض)

التعدين واألشغال املختلفة أو البناء.

رأس املال):)11.111 )درهم.

مدة الشركة):)99)سنة.

حسن) (: السيدان) ( املسيرون)

مفتاح ورضوان ازروال.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 2121 ديسمبر) (23 بتاريخ) بأزيالل 

تحت رقم) 2121/36)ورقم السجل)

التجاري هو)373 .

7 C
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))املركز الجهوي لالستثمار

رهة بني مالل)-خنيفرة

 SOCIETE INDUSTRIELLE DE

      MAINTENANCE, ENERGIES

 RENOUVELABLES & TOUS

TRAVAUX *SIMER 2T
SARL AU

 11.111DH

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (، 9/1 /212 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 SOCIETE* ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (: التسمية)

 INDUSTRIELLE DE

   MAINTENANCE, ENERGIES

 RENOUVELABLES & TOUS

                         .TRAVAUX(*SIMER(2T

صيانة املعدات) (: غرض الشركة)

أو التركيبات امليكانيكية والكهربائية)

-تركي  األلواح الكهروضوئية)

أعمال التنظيف الصناعية.
رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الفتح،) تجزئة  السفلي  الطابق  (628

خريبكة.

مدة الشركة):)99)سنة.

  11111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم.

إلى) مقسمة  (: النقدية) الحصص 

درهم) ( 11 فئة) من  حصة  ( 111

للحصة موزعة على):))

(: الرحمان) عبد  السكتاني 

11111 )درهما.)

الحصص العينية):)

الشخصية) الشركاء) أسماء)

والعائلية وعناوينهم):

السكتاني عبد الرحمان الساكن)
العائلة) حي  ( 3 شقة) (93 زنقة)

الفرنسية البيضاء.)

توزيع االنصبة على الشركاء):)

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

للسيد السكتاني عبد الرحمان مسير)

ومساهم ملدة غير محدودة.

القانوني) االيداع  تم 

ب) 212/ 26/1)تحت رقم) 683.

8 C

  IKAJOUANE
SNC

   85 تجزئة السمارة  أوالد امبارك   

بني مالل 

السجل التجاري رقم 965 

االستتنائي) القرار  بمقت�سى 

للشركاء))الشركة))بتاريخ))9 22/8/21      

تم ما يلي):

التصفية النهائية للشركة.

اليعقوبي)) محمد  ( السيد) تعيين 

القاطن بتجزئة السمارة))أوالد امبارك)))

بني مالل))مصف للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))تحت)))رقم)))882    

بتاريخ))9 2/21 /1 .

9 C

CLAIRE BUSINESS H.A
 SARL AU

املقر االرتماعي : شارع الجيش امللكي 

 العامرية 2الزنقة   رقم 21

بني مالل  
رقم التقييد بالسجل التجاري 

 1937

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 212/ 1/ 1،)تم انشاء)شركة))ذات)

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

تحمل))الخصائص التالية):

 CLAIRE BUSINESS ( (: التسمية)

.H.A

شارع الجيش) ( ( (: املقر االرتماعي)
   21 رقم) 2الزنقة) ) العامرية) امللكي 

بني مالل.)

(– البضائع) نقل  الغــرض):)

االستيراد والتصدير.
رأس املــال):)2.111.111)درهم.

:)تبدأ في االول)) السنة االرتماعية)
من يناير و تنتهي في) 3)ديسمبر من كل)

سنة.
السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.
املسير):)حيمري عبد العزيز.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 87 تحت رقم) ( بني مالل) االبتدائية 

بتاريخ) 212/ 25/1.
10 C

 SOCIETE TRAVAUX DIVERS
 DE CONSTRUCTION

EREKRA
 SARL

حــــــــــل الشركــــــــــة
شركـــة ذات املسؤوليـــة املحـــدودة 

بشريـــك واحـــد
رأسمالهــــا 11.111  درهــــم

مقرها االرتماعي : شــارع يوســف ابــن 
تاشفيــن، عمــارة اللبــادي الطابــق 3 

شقــة رقـــم -6  تطـــــوان
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2  73
بمقتضــى الجمــع العــام االستثنائي)
تقـــــرر) ( (29/ 2/2121 في) املـؤرخ 
 TRAVAUX DIVERS شركـــــة) حــــــل 
 DE CONSTRUCTION EREKRA
SARL،)رأس مالـها))))11.111 ))درهــــــم،)
مقــرها االرتماعــي:)شــارع يوســف ابــن)
الطابــق) اللبــادي  عمــارة  تاشفيــن،)
أسنــدت) تطـــــوان،) ( (6- رقـــم) شقــة  (3
املذكورة) الشركـة  تصفيـة  صالحيــة 

أعاله للسيــد سليمــــــــــان ارقراقــــــــــن.
الجمعيـــة) انعقـــاد  تـــم  وقـــد 
سيـــدي) زاويـــة  دائـــرة  الختاميـــة،)
قاســـم بنــي سعيــد-)تطــوان،)إذ قامـــت)
املصفـــــي) علــــى حسابـــات  باملصادقـــــة 
بتاريـــخ) ارقراقــــــــــن  سليمــــــان  السيـــد 

. 8/1 /212 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بتطـوان  االبتدائيــة 

 212/ 8/1 )تحت رقم)13 1. 
11 C

  STE MEDITERRANEENNE

 PRODUCTION

AUDIOVISUELLE

تحويل الشكل القانوني  للشركة

ميديطيغانيين  بغوديكسيون 

اوديوفيزييل  ش م م 

شارع الوالي االهر رقم 3 الطابق 3 

رقم 3 تطوان 

رقم التقييد في السجل التجاري 

2 869

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 23/ 2/2121 في) املؤرخ  االستثنائي 

للشركة) القانوني  الشكل  تم تحويل 

محدودة))) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  الى 

للشريك الوحيد.

تم االيداع القانوني بتطوان بتاريخ)

 212/ 8/1 )تحت رقم) 1 1 .
للخالصة و البيان

12 C

  STE MEDITERRANEENNE

 PRODUCTION

AUDIOVISUELLE
ميديطيغانيين  بغوديكسيون 

اوديوفيزييل  ش م م 

شارع الوالي العهد رقم 3 الطابق 3 

رقم 3 تطوان 

رقم التقييد في السجل التجاري 

2 869

تعيين مسير رديد للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

قبول) تم  (23/ 2/2121 في) املؤرخ 

خلود) ( االنسة) ( املسيرة) ( استقالة)

املرابط))و تعيين السيد محمد اعبوت)

مسيرا وحيدا للشركة.

تم االيداع القانوني بتطوان بتاريخ)

 212/ 8/1 )تحت رقم) 1 1.
للخالصة و البيان

13 C
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))املركز الجهوي لالستثمار

رهة بني مالل)-خنيف

* RACHISON * RS

SARL AU

اعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111  درهم

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (27/1 /212 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

.RACHISON(*(RS(*(:(التسمية

:)تجارة قطع غيار) غرض الشركة)

السيارات)-تصليح سيارات.

عنوان املقر االرتماعي):)كراج رقم)

(،3 الشطر) (3 الزيتونة) تجزئة  (923

خريبكة.

مدة الشركة):)99)سنة.

  11111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم.

مقسمة) (: النقدية) الحصص 

إلى111 )))حصة من فئة)11 )درهم)

للحصة موزعة على):))

سوقي حمزة):)11111 )درهما.)

الحصص العينية):)

الشخصية) الشركاء) أسماء)

والعائلية وعناوينهم):

  96 رقم) الساكن  حمزة  سوقي 

بلوك أ حي الوحدة وادي زم،)خريبكة)

توزيع االنصبة على الشركاء):)

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

ومساهم) مسير  حمزة  سوقي  للسيد 

ملدة غير محدودة.

القانوني) االيداع  تم 

ب) 12/212/ 1)تحت رقم)  68.

14 C

املركز الجهوي لالستثمار)

رهة الدار البيضاء-)سطات

  NABAA TV CONSULTING 

SARL AU

عليه) مصادق  عقد  بمقت�سى  (

تم) ( ببرشيد) ( (27/1 /212 ( بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص)))التالية):

))التسمية)):))))

 NABAA TV CONSULTING

SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

الهدف االرتماعي:)وسائل اإلعالم)

واالتصاالت

رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)

بمبلغ)11111 )))درهم في يد)

عمرو العرباوي)11111 ))))))درهم)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

يناير إلى) 3  :)من) ) السنة املالية)

ديسمبر من كل عام.

  21 الشقة) (: االرتماعي) املقر 

بن) برياض  الكائنة  العمارة)  )

الشاي  برشيد

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)

غير) ملدة  العرباوي  عمرو  للسيد:)

محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد)

تحت رقم) 11/212 )كما تم تسجيل)

بتاريخ) التجاري  بالسجل  الشركة 

 212/ 28/1)تحت عدد)))573     .   

15 C

املركز الجهوي لالستثمار)

رهة الدار البيضاء-)سطات

(ملحقة برشيد)

 TAJE AL ANBER    

SARL

عليه) مصادق  عقد  بمقت�سى  (

بتاريخ)) 212/ 5/1 )بالدار البيضاء)

لشركة) األسا�سي  النظام  وضع  تم 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص)))التالية):

))التسمية)):))))

  TAJE(AL(ANBER(*(SARL(*

ذات) شركة  القانونية:) الصفة 

املسؤولية املحدودة)

)الهدف االرتماعي:)تجارة العطور)

ومستحضرات التجميل

رأس املال:)حدد رأسمال الشركة)

بمبلغ11111 )))درهم في يد)

-)ياسين املصلوحي)))))51111)درهم

)-)ميلود املصلوحي)))51111)))درهم

من) ابتداء) سنة  (99 -املدة:)

التأسيس النهائي.

يناير إلى) 3  من) ) السنة املالية:)

ديسمبر من كل عام.

االول) الطابق  االرتماعي:) املقر 

اوالد ابن عامر دوار اوالد شركي لقباب)

رماعة قصبة ابن مشيش برشيد

التسيير) حق  أعطي  التسيير:) (

غير) ملدة  املصلوحي  ياسين  للسيد:)

محددة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد)

تحت رقم) 95/212)كما تم تسجيل)

بتاريخ) التجاري  بالسجل  الشركة 

 212/ 28/1)تحت عدد))567   .    

16 C

EVOLUTION CONSEIL

HSSAGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 N6 IMM  A(COMPLEXE

 AHBASS(RUE(ALLAL(EL(FASSI ،

40000، MARRAKECH(MAROC

HSSAGENCY  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي اقامة 

البنين شارع الحسن الثاني  طابق 

الرابع رقم     - 1111  مراكش  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1712 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 غشت) (3 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HSSAGENCY

 Pratique(:(غرض الشركة بإيجاز

 Du( E-Commerce( Et( Vente( Des

.Produits

اقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

طابق) ( الثاني) الحسن  شارع  البنين 

مراكش)) ( 1111 (- ( رقم)  ) الرابع 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سفيان اميوغ):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد حمزة بجنان)):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) اميوغ  سفيان  السيد 
سعادة)) السويهلة  الزياينة  دوار 

1111 )مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) بجنان  حمزة  السيد 
املسيرة) )اقامة البركة رقم)659)شقة)

9   1111 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اميوغ  سفيان  السيد 
سعادة)) السويهلة  الزياينة  دوار 

1111 )مراكش املغرب
عنوانه(ا)) بجنان  حمزة  السيد 
املسيرة) )اقامة البركة رقم)659)شقة)

9  1111 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
17)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2121)تحت رقم)6191  .
 I

FLASH ECONOMIE

GROUPE D
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

« GROUPE D «
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االرتماعي : 5 3 

املسار طريق آسفي - مراكش.
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1792 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ( (2121 يونيو) (22
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)

GROUPE D
مقاول) بإيجاز:) الشركة  غرض 
مقاول) أعمال أو إنشاءات مختلفة؛)
للمباني) األمن  مقاول  العمال،) نقل 

العامة أو الخاصة.

 3 5 (: االرتماعي) املقر  عنوان  (

املسار طريق آسفي)–)مراكش.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة  (

الشركة:)99)سنة.

)مبلغ رأسمال الشركة):)))يبلغ رأس)

11.111,11 درهم) ( الشركة) مال 

وهي مقسمة إلى))111. ))سهم بقيمة))

11.11 )درهم لكل منها)،)مرقمة من)

وتخصص للمساهم) (، ( .111 إلى) ( 

الوحيد السيدة))نوال الرموني.

نوال) ( السيدة) (: الشركة) مسير 

الرموني,)مزدادة بتاريخ))982 / 31/1  

الحاملة للبطاقة الوطنية) (, بمراكش)
رقمH 535 6)و القاطنة))ب)25)زنقة)

 2)حي بالد الجد)-)آسفي.)

تم اإليداع القانوني باملحكمة) (.II

التجارية بمراكش بتاريخ)2121/  /5  

تحت رقم)6972   .

2I

FLASH ECONOMIE

BELMAAN TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

« BELMAAN TECH «

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي : 5 3 

املسار طريق آسفي - مراكش.

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 17889

 23 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
القانون) إعداد  تم  ( (2121 اكتوبر)

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)

.BELMAAN TECH

تارر) بإيجاز:) الشركة  غرض 
مختلف) مقاول  الهاتف.) ملحقات 
تارر مستلزمات) ؛) األعمال أو البناء)

الصيدليات أو املستلزمات.
 3 5 (: االرتماعي) املقر  عنوان  (

املسار طريق اسفي)–)مراكش.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة  (

الشركة:)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة):)))يبلغ رأس)
درهم) ( 11.111,11 ( الشركة) مال 
وهي مقسمة إلى))111. ))سهم بقيمة))
11.11 )درهم لكل منها)،)مرقمة من)
وتخصص للمساهم) (، ( .111 إلى) ( 

الوحيد السيد))منير الجرومي.
منير) ( السيد) (: الشركة) مسير  (
الجرومي,)مزداد بتاريخ))978 /12/ 2 
الحامل للبطاقة الوطنية) (, بمراكش)
ب) 1   ( القاطن) و  (E579333 رقم)
زنقة مصطفى العفريت حي يوسف)

بن تاشفين)-)مراكش.
القانوني) اإليداع  تم  (.II
بتاريخ) بمراكش  التجارية  باملحكمة 
2121/  /15))تحت رقم)6956   .

3I

FLASH ECONOMIE

FIRST ALLU STORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

« FIRST ALLU STORE «
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االرتماعي : 5 3 

املسار طريق اسفي - مراكش.
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 17775
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ( (2121 28)شتنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل  (
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIRST((:(االقتضاء)بمختصر تسميتها

ALLU STORE
مقاول) بإيجاز:) الشركة  غرض 
نجارة من األملونيوم أو املعدن؛)مصنع)
إنشاءات) أو  أعمال  مقاول  أعمى 

مختلفة.
 3 5 (: االرتماعي) املقر  عنوان  (

املسار طريق اسفي)–)مراكش.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة  (

الشركة:)99)سنة.
يبلغ) ( ( (: مبلغ رأسمال الشركة) ( (
رأس مال الشركة))11.111,11 درهم)
وهي مقسمة إلى))111. ))سهم بقيمة))
11.11 )درهم لكل منها)،)مرقمة من)
وتخصص للمساهم) (، ( .111 إلى) ( 

الوحيد السيد))عثمان املرابط.
عثمان) ( السيد) (: الشركة) مسير  (
املرابط,)مزداد بتاريخ))983 /15/17  
الحامل للبطاقة الوطنية) (, بمراكش)
ب واحة) ( BE773 39و القاطن) رقم)

الهناء)تسلطانت-مراكش.
القانوني) اإليداع  تم  (.II
بتاريخ) بمراكش  التجارية  باملحكمة 
2121/  /13))تحت رقم)  68   .
 I

ZIMACONSULTING

SANZO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZIMACONSULTING
  3RUE AHMED EL MAJJATI

 RES(LES(ALPES 1 ER(ETAGE(N°8
 MAARIF 13RUE(AHMED(EL
 MAJJATI(RES(LES(ALPES 1 ER
 ETAGE(N°8 MAARIF، 20400،

CASABLANCA MAROC
SANZO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 3  زنقة 
احمد املجاطي اقامة االل  طابق 
  رقم 8 املعاريف - 21331 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8 739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) ( 6

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  اإلقتضاء)

.SANZO

غرض الشركة بإيجاز):)بيع ادوات)

و معدات سانيتير.
زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االرتماعي)

طابق) االل   اقامة  املجاطي  احمد 
الدار) (21331 (- املعاريف) (8 رقم) ( 

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: زهير) مبدول  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد مبدول زهير):)111. )بقيمة)

11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مبدول زهير عنوانه(ا))بلوك)
السككيين) حي  رقم) 2) (2 زنقة) ( 9

شارع موالي اسماعيل الدار البيضاء)

21311)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مبدول زهير عنوانه(ا))بلوك)
السككيين) حي  رقم) 2) (2 زنقة) ( 9

شارع موالي اسماعيل الدار البيضاء)

21311)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم)759722.

5I

FLASH ECONOMIE

SMART AUTO TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

«SMART AUTO TRADING «

شركة ذات مسؤولية محدودة

5 3 , املسار طريق آسفي – مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

 18155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

2121؛)تم) 21)أكتوبر) مراكش بَتاريخ)

إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  ( الشركة:) شكل  (

مسؤولية محدودة.

 SMART AUTO(:تسمية الشركة(

TRADING

أو) تارر  ( بإيجاز:) الشركة  غرض 

وسيط يقوم باالستيراد والتصدير.

 3 5 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املسار طريق آسفي)-)مراكش.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:))99)سنة

((: الشركة) رأسمال  مبلغ 

11.111,11 ))درهم))))))))))))

الحصص العينية:))111. )حصة

الشخصية) الشركاء) أسماء)

والعائلية وعناوينهم:

السيد عبد العزيز العوينة,)املزداد)

سنة)969 / 2/1 ),)الحامل للبطاقة)

و القاطن) (, ( (831169Aالوطنية رقم
زاوية شارع االستقالل و املرسة شقة)

7)عمارة أ)-)القنيطرة.

))السيدة سارة غازي,)املزدادة سنة)

للبطاقة) الحامل  (, (1 /13/ 989

و القاطنة) (,2732 7Q الوطنية رقم)

(– الرياض) حي  النصر  شارع  (537

خريبكة.

)توزيع األنصبة على الشركاء):

العوينة:) العزيز  عبد  السيد  (. 

511))حصة))

2.)السيدة سارة غازي:)511)حصة

السيد عبد) (: اسم مسير الشركة)

العزيز العوينة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ)) بمراكش  ( التجارية)

2121/  /1 )تحت رقم)7193  .

6I

MATAHRI ABDERRAHIM

SABLOG
إعالن متعدد القرارات

MATAHRI ABDERRAHIM

15  زنقة وليلي حي السالم بركان ، 

63311، بركان املغرب

SABLOG  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: رقم  5 

الطابق الثاني شارع االهرام حي 

املسيرة بركان  - - بركان املغرب .

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7 2 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) يناير) 212) (18 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

شارع) ( 9 من) الشركة  مقر  تغيير 

البكاي لهبيل اقامة الرياض املدينة)

شقة رقم)3)بركان الى))رقم) 5)الطابق)

الثاني شارع االهرام حي املسيرة بركان))

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

حصة) (331 تفويت) على  -املصادقة 

السيد) الى  صابري  يحي  السيد  من 

331)حصة) )تفويت) (- ( هاشم عبادي)

السيد) الى  صابري  يحي  السيد  من 

الحبي  بالقاسم)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اضافة نشاط رديد للشركة)()مقاول)

غير) بضائغ  نقل  (- متنوعة) اعمال 

مصحوبة))

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 

مقر الشركة الجديد هو رقم) مايلي:)

الطابق الثاني شارع االهرام حي) (5 

املسيرة بركان.

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
تقسيم مساهمات الشركة)(111. 3 
درهم)))للسيد صابري يحي))-)(33.111 
درهم هاشم عبادي))-)(33.111درهم)

للسيد الحبي  بلقاسم)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
  111 في) تقدر  ( الشركة) حصص 
للجصة) درهم  ( 11 بقيمة) حصة 
(( (1 3)حصة ل صابري يحي) تقسم)
 331) )331حصة ل هاشم عبادي))

حصة ل الحبي  بلقاسم))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 51/212.
7I

YOUTH TEAM

STE YOUTH TEAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUTH TEAM
 bloc(b(hay(nahda(taza 37 37

 bloc(b(hay(nahda(taza، 35000،
taza(maroc

STE YOUTH TEAM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 bloc(b 37 وعنوان مقرها اإلرتماعي
 hay(nahda(taza(taza 35000 taza

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري :  
566 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) ( 9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOUTH TEAM
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 Travaux(: غرض الشركة بإيجاز)
. divers(ou(de(construction

 bloc  37 (: عنوان املقر االرتماعي)
 b( hay( nahda( taza( taza( 35000

taza)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: محمد) حناش  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حناش  محمد  السيد 
بلوك) (2 طريق العونية تجزئة االفاق)
 61111  37 رقم) االول  الطابق  ك 

Oujda)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حناش  محمد  السيد 
بلوك) (2 طريق العونية تجزئة االفاق)
 61111  37 رقم) االول  الطابق  ك 

Oujda)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتازة))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

8I

la(marocaine(des(bilans

TIGMI LIVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la(marocaine(des(bilans
محج    يناير مكت  رقم 8 عمارة 
أدرار حي الداخلة ، 81161، أكادير 

املغرب
TIGMI LIVING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي C/O رقم 
1  مكرر زنقة 7 بلوك    حي بئر 
أنزران تيكيوين - 81111 أكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 573 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TIGMI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LIVING

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصناعة) منتورات  وتصدير 

التقليدية.

 C/O (: االرتماعي) املقر  عنوان 

حي) بلوك)  ) (7 مكرر زنقة) ( 1 رقم)

أكادير) (81111 (- بئر أنزران تيكيوين)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 ( (: وليد) بركي  السيد 

بقيمة)11 )درهم للحصة).

((: السيدة دييبردت لورين هيرمان)

511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بركي وليد عنوانه(ا))قصبة)

مهدية رقم)26  )قطاع)15)القنيطرة)

121  )القنيطرة املغرب.

هيرمان) لورين  دييبردت  السيدة 

انتوربن) (2111 بلجيكا) عنوانه(ا))

بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بركي وليد عنوانه(ا))قصبة)

مهدية رقم)26  )قطاع)15)القنيطرة)

121  )القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 8 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

 212)تحت رقم)6 979.

9I

FIDUBAC SARL

AL QODS NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador(maroc
AL QODS NEGOCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 
الجوهرة السفلى ازغنغان الناظور - 

62111 الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 65 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) 28)درنبر) املؤرخ في)
 AL شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رأسمالها) مبلغ  ( (QODS NEGOCE
مقرها) وعنوان  درهم  (91.111
السفلى) الجوهرة  حي  اإلرتماعي 
الناظور) (62111 (- ازغنغان الناظور)

املغرب نتيجة ل):)عدم بلوغ الهدف.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- الجوهرة السفلى ازغنغان الناظور)

62111))الناظور املغرب.)
و عين:

السيد(ة))عبد الحكيم)))العساوي)
السفلى) اروهرة  حي  عنوانه(ا)) و 
الناظور) ( (62111 الناظور) ازغنغان 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
السيد(ة))محمد)))قلعي و عنوانه(ا))
  5 الطلحاوي) تجزئة  العونية  شارع 
رقم)1 )وردة الناظور)61111))وردة)

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 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم) 7 .

 1I

IB PARTNERS

SOPHIACO صوفياكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040،  7

CASABLANCA MAROC
صوفياكو SOPHIACO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االرتماعي 8  زنقة 
ابن حلقة بوركون 8  زنقة ابن 

حلقة بوركون 51 21 الدار البيضاء 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)5 )يناير) 212)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
تصنيع وتسويق واستيراد وتصدير)

رميع أنواع األرهزة الطبية.
تصنيع وتسويق واستيراد وتصدير)
الحماية) معدات  أنواع  رميع 

الشخصية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
  8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 1  .

  I

mohammed(boumzebra

RIFAQ TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
RIFAQ TRANSPORT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

مسيرة الخضراء رقم 62  - 23211 
الفقيه بن صالح املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 96 
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 درنبر) في) 3) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))املعطي))يشهاب))
أصل) من  ارتماعية  حصة  (  7
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .666
درنبر) (23 بتاريخ) يشهاب  ( توفيق)

.2121
تفويت السيد)(ة))املعطي))يشهاب))
أصل) من  ارتماعية  حصة  (  7
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .666
درنبر) (23 بتاريخ) ( يشهاب) زكرياء)

.2121
تفويت السيد)(ة))املعطي يشهاب))
أصل) من  ارتماعية  حصة  (218
666. )حصة لفائدة))السيد)(ة))هند)

يشهاب))بتاريخ)23)درنبر)2121.
تفويت السيد)(ة))املعطي))يشهاب))
أصل) من  ارتماعية  حصة  (218
666. )حصة لفائدة))السيد)(ة))مينة))

يشهاب))بتاريخ)23)درنبر)2121.
تفويت السيد)(ة))املعطي))يشهاب)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (218
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .666
درنبر) (23 بتاريخ) ( يشهاب) ( تورية)

.2121
تفويت السيد)(ة))املعطي))يشهاب))
أصل) من  ارتماعية  حصة  (218
666. )حصة لفائدة))السيد)(ة))زين )

يشهاب))بتاريخ)23)درنبر)2121.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

2 )يناير) 212)تحت رقم)  .
 2I

AFRODITA

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE KOUR

شركة املحاصة
تحويل الشكل القانوني للشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
KOUR شركة املحاصة

و عنوان مقرها االرتماعي 53 زنقة 
عالل بن عبد هللا الشقة رقم 9  - 

91111 طنجة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28 29

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) يناير) 212) ( 9 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
املحاصة»)إلى)»شركة ذات املسؤولية)

املحدودة».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238589.

 3I

la(marocaine(des(bilans

CURSA PRIVATE SCHOOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la(marocaine(des(bilans
محج    يناير مكت  رقم 8 عمارة 
أدرار حي الداخلة ، 81161، أكادير 

املغرب
CURSA PRIVATE SCHOOL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي C/O رقم 
1  مكرر زنقة 7 بلوك    حي بئر 
أنزران تيكوين  - 81111 أكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5729
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CURSA PRIVATE SCHOOL
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للغات والتدري  املستمر.

 C/O (: االرتماعي) املقر  عنوان 

حي) بلوك)  ) (7 مكرر زنقة) ( 1 رقم)

أكادير) (81111 (- ( بئر أنزران تيكوين)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 ( (: السيد اريفي علي)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

زنقة) السيد اريفي علي عنوانه(ا))

السالم) رياض  حي  ( 3 رقم) الزهور 

81111)أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

زنقة) السيد اريفي علي عنوانه(ا))

السالم) رياض  حي  ( 3 رقم) الزهور 

81111)أكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 8 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

 212)تحت رقم)5 979.

  I

NOBLACTION

CONSERVERIE OURIKA
إعالن متعدد القرارات

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 

3 الطابق األول رقم 5 ، 1111 ، 

مراكش املغرب

CONSERVERIE OURIKA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: الحي 

الصناعي تجزئة سيدي غانم  - 

1111  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8763

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2121 نونبر) (25 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
السيد) املسيراملساعد  وفاة  تقرير 

محمد الفجالي
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) املساعد  املسير  استقالة  تم 

عبد هللا الفجالي)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الفجالي) هللا  عبد  السيد  تعين  تم 

كمسير رديد
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
مال) لرأس  الجديد  التقسيم  تأكيد 

الشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير النظام األسا�سي و اعتماد نظام)

أسا�سي رديد)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
ينص على) الذي  و7:) (6 رقم) بند 
مايلي:)تم التقسيم الجديد لرأس مال)
ما) اإلعتبار  بعين  األخد  مع  الشركة 

راء)به في عدة اإلراثة
على) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 
عبد) السيد  تسمية  تمت  مايلي:)
الفجالي كمسير رديد و استقالته من)

مسير مساعد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) (31 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2121)تحت رقم)2 91  .
 5I

FIDUBAC SARL

AL QODS NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador(maroc
AL QODS NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي : حي 

الجوهرة السفلى ازغنغان الناظور - 
62111 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 65 3



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2926

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) 28)درنبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (AL QODS NEGOCE
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (91.111
السفلى) الجوهرة  حي  اإلرتماعي 
الناظور) (62111 (- ازغنغان الناظور)

املغرب نتيجة ل عدم بلوغ الهدف.
و عين:

السيد(ة))عبد الحكيم)))العساوي)
السفلى) اروهرة  حي  عنوانه(ا)) و 
الناظور) (62111 الناظور) ازغنغان 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
السيد(ة))محمد)))قلعي و عنوانه(ا))
  5 الطلحاوي) تجزئة  العونية  شارع 
رقم)1 )وردة الناظور)61111))وردة))

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي) وفي  (2121 درنبر) (28 بتاريخ)
(- الجوهرة السفلى ازغنغان الناظور)

62111)الناظور املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم)72 .
 6I

FLASH ECONOMIE

 SPECTRUM
TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

SPECTRUM TECHNOLOGIES
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلرتماعي: 1 2 شارع عبد 

املومن إقامة حديقة عبد املومن ج8 
رقم 3 - الدار البيضاء انفا
رأسمالها:1111  درهم

رقم التقييد في السجل التجاري: 
29  39

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ بتاريخ)31)أكتوبر)2121)قرر):

-حل الشركة
اشهيبة) محمد  السيد  -تعيين 

القاطن بفرنسا كمصفي للشركة)

-حدد مقر التصفية في1 2)شارع)
عبد املومن إقامة حديقة عبد املومن)

ج8)رقم)3)الدار البيضاء)انفا)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم)2 326
 7I

MOHOONO TRAVAUX DIVERS

 MOHOONO TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOHOONO TRAVAUX DIVERS
رقم 66 عمارة   الطابق   تجزءة 
النور مرران   مكناس ، 51111، 

مكناس املغرب
 MOHOONO TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 66 
عمارة   الطابق   تجزءة النور 

مرران   مكناس - 51111 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 79 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.MOHOONO TRAVAUX DIVERS
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة او البناء)-بستنة)-)املتاررة.
رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
تجزءة النور) الطابق) ) عمارة) ) (66
مكناس) (51111 (- مكناس) مرران) )

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) ( (: السيد محمد هيبا)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

((: محمد) سيدي  لكبيري  السيد 

511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد هيبا عنوانه(ا))رقم)
تجزءة النور) الطابق) ) عمارة) ) (66

مكناس) (51111 مكناس) مرران) )

املغرب.

محمد) سيدي  لكبيري  السيد 

تالسينت) الجديد  الحي  عنوانه(ا))

252 6)الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد هيبا عنوانه(ا))رقم)
تجزءة النور) الطابق) ) عمارة) ) (66

مكناس) (51111 مكناس) مرران) )

املغرب

محمد) سيدي  لكبيري  السيد 

تالسينت) الجديد  الحي  عنوانه(ا))

252 6)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

درنبر) (25 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2121)تحت رقم)6   .

 8I

FLASH ECONOMIE

Premium Call
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Premium(Call

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلرتماعي: 52 شارع 

الزرقطوني الطابق 5 الشقة 35 

-فضاء الرضا -  الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8 227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.

Premium(Call(:((تسمية الشركة
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال الهاتفي
52)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
 35 الشقة) (5 الطابق) الزرقطوني 

-فضاء)الرضا)-)الدار البيضاء
  1.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي
Charly(Tordjman

81)حصة))):
Titane(Orly 

21)حصة
بمجموع:)11 )حصة

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة

ملدة) (Charly( Tordjman السيد)
غير محدودة

املدة)):)99)سنة
يناير إلى) 3  من) ) السنة املالية:)

درنبر من كل عام
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم)359 .
21I

مكت  املحاسبة

TRANS KSAR KAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكت  املحاسبة
طريق العرائش عمارة أرعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
51 92، القصر الكبير املغرب

TRANS KSAR KAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
املزوري 9 رقم 59 القصر الكبير - 

51 92 القصر الكبير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.897

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 درنبر) ( 8 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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بقالي) اكرام  (ة)) السيد) تفويت 
  11 حصة ارتماعية من أصل) (51
حصة لفائدة))السيد)(ة))علي العلوي)

بتاريخ)8 )درنبر)2121.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 23 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

درنبر)2121)تحت رقم)6 6.
2 I

mohammed(boumzebra

MOULIN ADDAHABIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
MOULIN ADDAHABIA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي مراب 

طريق الوطنية رقم    اوالد بوخادو  
- 23211 الفقيه بن صالح املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37  
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 درنبر) في) 3) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))املعطي يشهاب))
219)حصة ارتماعية من أصل)833 
توفيق)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

يشهاب))بتاريخ)23)درنبر)2121.
تفويت السيد)(ة))املعطي يشهاب))
أصل) من  ارتماعية  حصة  (218
833)حصة لفائدة))السيد)(ة))زكرياء)

يشهاب))بتاريخ)23)درنبر)2121.
تفويت السيد)(ة))املعطي يشهاب))
 1 )حصة ارتماعية من أصل)833 
حصة لفائدة))السيد)(ة))هند يشهاب))

بتاريخ)23)درنبر)2121.
تفويت السيد)(ة))املعطي يشهاب))
 1 )حصة ارتماعية من أصل)833 
حصة لفائدة))السيد)(ة))مينة يشهاب))

بتاريخ)23)درنبر)2121.
تفويت السيد)(ة))املعطي يشهاب))
أصل) من  ارتماعية  حصة  ( 1 

833)حصة لفائدة))السيد)(ة))تورية)

يشهاب))بتاريخ)23)درنبر)2121.

تفويت السيد)(ة))املعطي يشهاب))

أصل) من  ارتماعية  حصة  ( 1 
زين ) (ة)) السيد) ( 833)حصة لفائدة)

يشهاب))بتاريخ)23)درنبر)2121.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

21)يناير) 212)تحت رقم)2 .

22I

FIDUSMAN

ANDARINE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSMAN

 RUE(DAMAS 1 ERE(ETAGE.67

 BERRECHID 67.RUE(DAMAS

 1 ERE(ETAGE(BERRECHID،

26100، BERRECHID(MAROC

ANDARINE SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

علي بن ابي طال  رقم 83 برشيد - 

11 26 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5

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  اإلقتضاء)

.ANDARINE SERVICES

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير.

زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- برشيد) (83 علي بن ابي طال  رقم)

11 26)برشيد املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: ( فرحان) واوي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( فرحان) واوي  السيد 

 26 11 برشيد) االزدهار  حي  ( 21

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( فرحان) واوي  السيد 

 26 11 برشيد) االزدهار  حي  ( 21

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

 212)تحت رقم)12 .

2 I

ديوان املحاسبة

 TRANSPORT DE

REFERENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ديوان املحاسبة

السالم 5، شقة رقم 7، الطابق 2، 

مرران   صندوق البريد 6192  

قرطبة، 51171، مكناس املغرب

 TRANSPORT DE REFERENCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 

الطي   , شقة رقم 6  ,شارع عالل 

الفا�سي م ج - 51111 مكناس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28985

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) 7 )درنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  TRANSPORT DE REFERENCE
مبلغ رأسمالها)1.111 )درهم وعنوان)
الطي ) ,  إقامة  اإلرتماعي  مقرها 
,شارع عالل الفا�سي م) ( 6 شقة رقم)
ج)-)51111)مكناس املغرب نتيجة ل)
:)قرار التصفية تم اتخاذه بالرغم من)
أنفسنا بسب  قلة املوارد والصعوبة)
الكبيرة في السيولة في تأخير العمالء)
إلى) باإلضافة  (، الفواتير) سداد  في 
كورونا) اآلثار الضارة والسلبية لوباء)
بسب ) العمل  ،توقف  القطاع) على 

الجائحة..
إقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
6 ),شارع عالل) الطي ) ,)شقة رقم)
الفا�سي م ج)-)51111)مكناس املغرب.)

و عين:
و) سعدون  ( ( يوسف) السيد(ة))
  6 الشقة) الطي   إقامة  عنوانه(ا))
مكناس املغرب) (51111 ( حي ب م ع)

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) ( 3 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)  /31 55.

25I

ديوان املحاسبة

 EUROPEAN
 NEUROSCIENCE

COACHING INSTITUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ديوان املحاسبة
السالم 5، شقة رقم 7، الطابق 2، 
مرران   صندوق البريد 6192  
قرطبة، 51171، مكناس املغرب

 EUROPEAN NEUROSCIENCE
 COACHING INSTITUTE
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي العمارة 

رقم 2, شقة رقم 2, زنقة انتسيرابي م 

ج - 51111 مكناس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.38 25

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2121 درنبر) ( 1 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 EUROPEAN ذات الشريك الوحيد)

 NEUROSCIENCE COACHING

رأسمالها) مبلغ  ( (INSTITUTE

مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111

اإلرتماعي العمارة رقم)2,)شقة رقم)2, 

زنقة انتسيرابي م ج)-)51111)مكناس)

قرار التصفية تم) (: املغرب نتيجة ل)

اتخاذه بالرغم من أنفسنا بسب  قلة)

املوارد والصعوبة الكبيرة في السيولة)

(، في سداد الفواتير) في تأخير العمالء)

باإلضافة إلى اآلثار الضارة والسلبية)

توقف) (، القطاع) على  كورونا  لوباء)

العمل بسب  الجائحة..

و حدد مقر التصفية ب العمارة)

رقم)2,)شقة رقم)2,)زنقة انتسيرابي م)

ج)-)51111)مكناس املغرب.)

و عين:

و) السفياني  ( لبنى) السيد(ة))

املسعدي) عباس  حي  (88 عنوانه(ا))

51111)مكناس) طريق الحار  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) ( 3 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)31 55.

26I

رينوف سطاندين

رينوف ستاندين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رينوف سطاندين
الشقة     مكرر س2 كاردن 2 
تامنصورت ، 1111 ، مراكش 

املغرب
رينوف ستاندين شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي الشقة 

    مكرر س2 كاردن 2 تامنصورت 
- 1111  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  163 

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)رينوف) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

ستاندين.
غرض الشركة بإيجاز):)تارر مواد)

البناء)والتشطي 
أشغال البناء

منعش عقاري.
الشقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
   )مكرر س2)كاردن)2)تامنصورت)

-)1111 )مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .711 ( (: أحمد) القنش  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
عبد هللا) االدري�سي  أمهال  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .651 ( (:

للحصة).
  .651 ( (: السيد حسناوي أحمد)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) أحمد  القنش  السيد 
أيت ملول) (7 الرقم) (3 تجزئة افولكي)

81111)ايت ملول املغرب.
عبد هللا) االدري�سي  أمهال  السيد 
 95  1 ( كرولي) (3 الرقم) عنوانه(ا))

كرولي فرنسا.
السيد حسناوي أحمد عنوانه(ا))
اسكجور) (573 الرقم) (9 املحاميد)

1111 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) أحمد  القنش  السيد 
أيت ملول) (7 الرقم) (3 تجزئة افولكي)

81111)ايت ملول املغرب
السيد حسناوي أحمد عنوانه(ا))
اسكجور) (573 الرقم) (9 املحاميد)

1111 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)3 9.
27I

ديوان املحاسبة

إينوكستراغالس-
INOXTRAGLAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ديوان املحاسبة
السالم 5، شقة رقم 7، الطابق 2، 
مرران   صندوق البريد 6192  
قرطبة، 51171، مكناس املغرب

 INOXTRAGLAS-إينوكستراغالس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم   

عمارة الرزق 2 تجزئة رياض الزيتون 
51151 مكناس املغرب ( -
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 98 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
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  اإلقتضاء)
.INOXTRAGLAS-إينوكستراغالس

-أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مختلفة

-استيراد وتصدير
-التجارة.

رقم)   (: االرتماعي) املقر  عنوان 
2)تجزئة رياض الزيتون) عمارة الرزق)

51151)مكناس املغرب. ((-
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد خاليد الناصيري)):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خاليد الناصيري))عنوانه(ا))
الوحدة)   حي  (63 رقم) الزنقة)  )

51151)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خاليد الناصيري))عنوانه(ا))
الوحدة)   حي  (63 رقم) الزنقة)  )

51151)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 9 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)279.
28I

ديوان املحاسبة

-ESTHELLE  إستيل-
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان املحاسبة
السالم 5، شقة رقم 7، الطابق 2، 
مرران   صندوق البريد 6192  
قرطبة، 51171، مكناس املغرب

-إستيل  ESTHELLE- شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي العمارة 
رقم    زاوية زنقة الداخلة و باريس 

الشقة رقم    - 51111 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 شتنبر) ( 7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)-إستيل))

.-ESTHELLE
-إزالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.-(ELECTRO EPILATION(الشعر
العمارة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
زاوية زنقة الداخلة و باريس) رقم)  )
مكناس) (51111 (- ( رقم) ) الشقة 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة حكيمة الطاهري)):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الطاهري)) حكيمة  السيدة 
الزيتونة) تجزئة  (258 رقم) عنوانه(ا))

51121)مكناس املغرب. كلم م ج)))
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الطاهري)) حكيمة  السيدة 
الزيتونة) تجزئة  (258 رقم) عنوانه(ا))

51121)مكناس املغرب كلم م ج)))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
23)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2121)تحت رقم)3663.

29I

أحمد الفراوي

SOUMYOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أحمد الفراوي

33 درب امليتر ص ب 5 3 صفرو ، 

111 3، صفرو املغرب

SOUMYOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار طالعة 

كركور ايت بن علي مركز بئر طم طم  

- 52  3 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 7 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUMYOU

مفاوض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجاري)-)اشغال مختلفة)-)متعهد)).

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

طالعة كركور ايت بن علي مركز بئر)

طم طم))-)52  3)صفرو املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: يوسف) شنشول  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: سمية) التويهمي  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد شنشول يوسف عنوانه(ا))

صفرو) (3  52 ( طم) طم  بئر  مركز 

املغرب.

السيدة التويهمي سمية عنوانه(ا))

صفرو) (3  52 ( طم) طم  بئر  مركذ 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شنشول يوسف عنوانه(ا))

صفرو) (3  52 طم) طم  بئر  مركز 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 9 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

 212)تحت رقم) 2/ 1.

31I

ديوان املحاسبة

 LE PARCOURS

COMMERCIAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

ديوان املحاسبة

السالم 5، شقة رقم 7، الطابق 2، 

مرران   صندوق البريد 6192  

قرطبة، 51171، مكناس املغرب

  LE PARCOURS COMMERCIAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي رقم 63 

مرران   الشطر الثالث   -  51171 

مكناس  املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8953

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 فبراير) (17 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

IMPORT- التصدير) و  اإلستراد 

.EXPORT

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (21 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2121)تحت رقم)5 8.

3 I

أحمد الفراوي

SMITATE TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أحمد الفراوي

33 درب امليتر ص ب 5 3 صفرو ، 

111 3، صفرو املغرب

SMITATE TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

الخاينة السفلى رقم 87  - 111 3 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMITATE TRAV

منعش)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال) (- تجاري) مفاوض  (- عقاري)

مختلفة.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 3 111 (- ( (87 الخاينة السفلى رقم)

صفرو املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: العمراني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد عزيز اعمامو)):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد العمراني عنوانه(ا))

الخاينة السفلى رقم)89)مكرر حي بنا)

طريق فاس)111 3)صفرو املغرب.
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السيد عزيز اعمامو عنوانه(ا))رقم)

7)بلوك س حي بنا طريق فاس)111 3 

صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد العمراني عنوانه(ا))

الخاينة السفلى رقم)89)مكرر حي بنا)

طريق فاس)111 3)صفرو املغرب

السيد عزيز اعمامو عنوانه(ا))رقم)

7)بلوك س حي بنا طريق فاس)111 3 

صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 9 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

 212)تحت رقم) 1/212 .

33I

JBE PARTNERS

دروكوري واد سوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

JBE PARTNERS

   RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL(ETG 5 APPT 47

TANGER ،90000 ، املغرب

دروكوري واد سوس  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : 7 8 

تقسيم القرويين طريق عين الشقف 

فاس - 31111 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 1619

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2121 نونبر) (31 املؤرخ في)

ذات) شركة  ( سوس) واد  دروكوري 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 311.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

 8 7 درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي)

تقسيم القرويين طريق عين الشقف)

فاس املغرب نتيجة) (31111 (- فاس)

ملشكلة التسويق.

و عين:
و) بنعمر  ( عبدالرزاق) السيد(ة))
 7 عمارة) (2 مربيا) اقامة  عنوانه(ا))
 31111 طريق عين الشقف) (5 شقة)

فاس املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 8 7 وفي) (2121 نونبر) (31 بتاريخ)
تقسيم القرويين طريق عين الشقف)

فاس)-)31111)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 9 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 285/212.
3 I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

BIM STORES
إعالن متعدد القرارات

 NEVADOS MOROCCO
CONSULTANCY

 Lotissement(la(colline(II,  12
 1er(étage 102 Lotissement(la
 colline(II, 1er(étage، 20200،

CASABLANCA MAROC
BIM STORES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي: بارك 
لوريستيكا، بلوك C9-C12 عين 
حرودة، املحمدية  - - املحمدية 

اململكة املغربية.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8633

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)نونبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
بمبلغ) املال  رأس  زيادة  (-
 ( ) درهم بإصدار سهم واحد) ( 111
درهم) ( 111 بقيمة اسمية من فئة)
مشفوعا بعالوة إصدار قيمتها)99.79 
درهم يتم سدادها بالكامل من خالل)
الجاري) الحساب  في  الدين  دمج 
املساهم) يملكه  الذي  للمساهم 
باإلتمام) التأكد  الشركة  في  الوحيد 

النهائي للمعاملة املذكورة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تخفيض رأس املال بألغاء) (-
 9 3. 77.111 البالغة) الخسائر 
التأكد) سهم  (9 3. 77 بإلغاء) درهم 
املذكور،) للعملية  النهائي  باإلتمام 
اآلن) املال  رأس  سيبلغ  وبذلك 

111. 6.82 2)درهم
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
 6 التحيين املوازي للفصل) (-

من القانون األسا�سي)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 2 6.82 .111 يبلغ رأسمال الشركة)
درهم)(مائتان و ستة و أربعون مليونا و)
ثمانمائة و أربع و عشرون ألف درهم)،)
مقسمة الى) 6.82 2)(مائتان و ستة)
أربعة و) ثمانمائة و  ألفا و  أربعون  و 
عشرون))سهما بقيمة ألف)(111. ) 
 BIM الوحيد) الشريك  يملكها  درهم 
بالكامل) ( (BIRLESIK MAGAZALAR
الى) 6.82 2)متضمنة) مرقمة من) )

و مكتتبة و مدفوعة بالكامل.))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)  )يناير)

 212)تحت رقم) 1 .
35I

FIDALUXE

ALPHA PHOENIX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV(Prince(My(Abdellah

 Résidence(BAB
 DOUKKALA(Bloc «B« 3éme

 Etage- bureau(N 12 Marrakech،
40030، MARRAKECH(MAROC
ALPHA PHOENIX  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي افضاء 
املصطفى محيطة الطابق الثاني 

الشقة 8 مراكش - 1111  مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALPHA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. PHOENIX

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة.

افضاء) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الثاني) الطابق  محيطة  املصطفى 

مراكش) ( 1111 (- مراكش) (8 الشقة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عصام اوبها):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد عصام اوبها عنوانه(ا))

سال) (36 رقم) كرين  زنقة  االنبعات 

999  )سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد عصام اوبها عنوانه(ا))

سال) (36 رقم) كرين  زنقة  االنبعات 

999  )سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9928  .

36I
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إئتمانيات الدريوش

ETRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب 682، 92111، العرائش املغرب
ETRAD  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
املغرب الجديد رقم  72  اقامة 
فينيزيا مكت  رقم 6 - 92111 

العرائش  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5817
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ETRAD
 Bureau (: غرض الشركة بإيجاز)

.d’étude
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) رقم) 72 ) الجديد  املغرب 
 92111 (- (6 رقم) مكت   فينيزيا 

العرائش))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: سعاد) كرمت  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  .111 ( (: ( السيدة العاني عائشة)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  .111 ( (: السيدة الطريبق امينة)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
السالم) عبد  البياتي  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (2.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سعاد  كرمت  السيدة 
التاني)) الطابق  (2 رقم) كنزة  تجزئة 

92111)العرائش))املغرب.
السيدة العاني عائشة عنوانه(ا))
تجزئة شعبان) )اقامة الفتح الطابق)
 )الشقة)5 92111)العرائش))املغرب.
السيدة الطريبق امينة عنوانه(ا)))
 92111 ( تجزئة املغرب الجديد) (722

العرائش))املغرب.
السالم) عبد  البياتي  السيد 
عنوانه(ا))حي االندلس زنقة) )رقم)23 

51 92)القصر الكبير))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سعاد  كرمت  السيدة 
التاني) الطابق  (2 رقم) كنزة  تجزئة 

92111)العرائش))املغرب
السيدة العاني عائشة عنوانه(ا))
تجزئة شعبان) )اقامة الفتح الطابق)

 )الشقة))92111)العرائش))املغرب
السيدة الطريبق امينة عنوانه(ا)))
 92111 ( تجزئة املغرب الجديد) (722

العرائش))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)  )يناير)

 212)تحت رقم)  .
37I

STE ANGLE DE GESTION SARL

TRANS HIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93111، تطوان املغرب

TRANS HIRA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شارع 
الحسن 2 و شارع أم الربيع مجمع 
سوليمان محل 5 - 93111 تطوان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 1 77

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) املؤرخ في) 2)درنبر)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (TRANS HIRA
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
و) (2 الحسن) شارع  زاوية  اإلرتماعي 
شارع أم الربيع مجمع سوليمان محل)
5)-)93111)تطوان املغرب نتيجة ل):)

انعدام التام لرقم املعامالت.
زاوية) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الربيع) أم  شارع  و  (2 الحسن) شارع 
 93111 (- (5 محل) سوليمان  مجمع 

تطوان املغرب.)
و عين:

و) الحرتيتي  ( رضوان) السيد(ة))
)ت بن قريش)) عنوانه(ا))دوار تمزقت)
(ة)) تطوان املغرب كمصفي) (93111

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ) 2) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم) 23.

38I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

BTIGHIZ EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم  1- 772 
صندوق البريد رقم 6  ، 73111، 

الداخلة املغرب
BTIGHIZ EQUIPEMENTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي الرحمة 
2 زنقة    رقم  2 - 73111 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 719 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BTIGHIZ EQUIPEMENTS
-اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و اشغال مختلفة.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الرحمة)2)زنقة)  )رقم) 2)-)73111 

الداخلة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
331)حصة) ( (: السيدة مرية ربار)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد علي احمامي):))331)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
 3 1 ( (: احمامي) غزالن  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيدة مرية ربار عنوانه(ا))
 73111 رقم) 2  زنقة)  ) (2 الرحمة)

الداخلة املغرب.
السيد علي احمامي عنوانه(ا))حي)
الرحمة)12)الزنقة) )رقم) 2 73111 

الداخلة املغرب.
السيدة غزالن احمامي عنوانه(ا))
رقم) 2  (12 زنقة) (12 الرحمة) حي 

73111)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة غزالن احمامي عنوانه(ا))
رقم) 2  (12 زنقة) (12 الرحمة) حي 

73111)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ)    ( االبتدائية بوادي الده )

أبريل) 212)تحت رقم)55.
39I
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ريستو سيرفيس

جيستو سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ريستو سيرفيس

تجزئة الوفاء بلوك ه هيبة مدخل   

الطابق االر�سي رقم 5 رزناية طنجة 

، 91111، طنجة املغرب

ريستو سيرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

الوفاء بلوك ه هيبة مدخل   

الطابق االر�سي رقم 5 رزناية طنجة 

طنجة 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1985

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ريستو)

سيرفيس.

التسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

القانوني االداري و املالي.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الوفاء)بلوك ه هيبة مدخل) )الطابق)

رزناية طنجة طنجة) (5 االر�سي رقم)

91111)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيد فريد الخضيري)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فريد الخضيري عنوانه(ا))
شارغ موالي رشيد تجزئة رزق اقامة)
طنجة) (91111 طنجة) (7 امليدار رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فريد الخضيري عنوانه(ا))
شارغ موالي رشيد تجزئة رزق اقامة)
طنجة) (91111 طنجة) (7 امليدار رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) ( 7 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2121)تحت رقم)7623.
 1I

orient(compt

STE OUJDA  AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient(compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ،  15

60000، OUJDA(MAROC
STE(OUJDA  AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 5  زنقة 
ىى6 تجزئة توفيق الطابق االول  - 

61111 وردة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3387 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (21 9 ماي) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUJDA  AGRI

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اآلت الفالحية.

زنقة) ( 5 (: عنوان املقر االرتماعي)
(- ( االول) الطابق  توفيق  تجزئة  ىى6)

61111)وردة))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ( 11 ( (: السيدة زايد زهرة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
  5 عنوانه(ا)) زهرة  زايد  السيدة 
زنقة ىى6)تجزئة توفيق الطابق االول))

16111)وردة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
  5 عنوانه(ا)) زهرة  زايد  السيدة 
زنقة ىى6)تجزئة توفيق الطابق االول))

61111)وردة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

9 21)تحت رقم)2122.

  I

FIDALUXE

SUPRAMEX TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV(Prince(My(Abdellah

 Résidence(BAB
 DOUKKALA(Bloc «B« 3éme

 Etage- bureau(N 12 Marrakech،
40030، MARRAKECH(MAROC
SUPRAMEX TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي كدية 

بولغراي  رقم 68  مراكش - 1111  
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  1  7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUPRAMEX TRAVAUX

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)االستراد والتصدير.

كدية) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

بولغراي  رقم)68 )مراكش)-)1111  

مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: الزيتوني) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

((: حسين) ادبن  مصطفى  السيد 

511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ادريس الزيتوني عنوانه(ا))

مراكش) رقم) 71) بولغراي   كدية 

1111 )مراكش املغرب.

حسين) ادبن  مصطفى  السيد 

  68 كدية بولغراي  رقم) عنوانه(ا))

مراكش)1111 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس الزيتوني عنوانه(ا))

مراكش) رقم) 71) بولغراي   كدية 

1111 )مراكش املغرب

حسين) ادبن  مصطفى  السيد 

  68 كدية بولغراي  رقم) عنوانه(ا))

مراكش)1111 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9718  .

 2I
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احلي مو�سى

 ANWAR AL MAARIF
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

احلي مو�سى

حي اوالد ابراهيم زنقة    ، 62511، 

الناظور املغرب

  ANWAR AL MAARIF GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : شارع 

الحسن   زنقة 5 رقم 5  الطابق 
الثاني رقم   - 62111 الناظور  

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 5713

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) يناير) 212) (15 املؤرخ في)

  ANWAR AL MAARIF GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)

الحسن)   شارع  اإلرتماعي  مقرها 
رقم) الثاني  الطابق  ( 5 رقم) (5 زنقة)

املغرب نتيجة) ( الناظور) (62111 (- ( 

النعدام املوارد.

و عين:

و) برغغش  ( ( محمد) السيد(ة))

سلوان) السعادة  حي  عنوانه(ا))

62111)الناظور املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

كنبة) ( ( الزهرة) فاطمة  السيد(ة))

سلوان) السعادة  حي  عنوانه(ا)) و 

62111)الناظور املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  يناير) 212) (15 بتاريخ)
الطابق) ( 5 رقم) (5 زنقة) الحسن) )
الناظور) (62111 (- رقم) ) الثاني 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)8 )يناير)

 212)تحت رقم)23 .

 3I

FIDALUXE

IRGUI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV(Prince(My(Abdellah

 Résidence(BAB
 DOUKKALA(Bloc «B« 3éme

 Etage- bureau(N 12 Marrakech،
40030، MARRAKECH(MAROC

IRGUI NEGOCE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي صوكوما 
  رقم 961 الطابق االول الشقة 
 مراكش - 1111  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  16 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IRGUI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. NEGOCE
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغدائية التصديرو االستراد.
:)صوكوما) عنوان املقر االرتماعي)
الشقة) االول  الطابق  (961 رقم) ( 

 مراكش)-)1111 )مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد اركي):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اركي  محمد  السيد 

 15 الشقة) ( (2 35 صوكوما) عمارة)

مراكش)1111 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اركي  محمد  السيد 

 15 الشقة) ( (2 35 صوكوما) عمارة)

مراكش)1111 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9873  .

  I

احلي مو�سى

 ANWAR AL MAARIF
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

احلي مو�سى

حي اوالد ابراهيم زنقة    ، 62511، 

الناظور املغرب

  ANWAR AL MAARIF GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحسن   زنقة 5 رقم 9  الطابق 
الثاني رقم   - 62111 الناظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5713

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) يناير) 212) (15 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

   ANWAR AL MAARIF GROUP

درهم) ( 11.111 رأسمالها) مبلغ 

شارع) اإلرتماعي  مقرها  وعنوان 
الطابق) ( 9 رقم) (5 زنقة) الحسن) )
الناظور) (62111 (- رقم) ) الثاني 

املغرب نتيجة ل):)انعدام املوارد.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) ( 5 رقم) (5 طريق) حسن) )
الناظور) (62111 (- رقم)  ) الثاني 

املغرب.)

و عين:

و) ( برغغش) ( محمد) السيد(ة))

سلوان) السعادة  حي  عنوانه(ا))

62111)الناظور املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

كنبة) ( الزهرة) فاطمة  السيد(ة))

سلوان) السعادة  حي  عنوانه(ا)) و 

الناظور املغربشارع الحسن) (62111

 ))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 بالناضور))بتاريخ)8 )يناير)

 212)تحت رقم)22 .

 5I

OUR EXPERT

GARNESSE MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

GARNESSE MATERIAUX  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 

 DOUAR(BEN(OMAR(N° 314

 TAMESLOUHT AIT IMOUR

MARRAKECH   - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1555

عقد حر مؤرخ في) 2  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2121 درنبر)

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)

. GARNESSE MATERIAUX

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 MARCHAND DE MATÉRIAUX

. DE CONSTRUCTION

(: االرتماعي) املقر  عنوان 

 DOUAR BEN OMAR N° 3  

 TAMESLOUHT AIT IMOUR

مراكش) (MARRAKECH( ( ( -( 40000

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أنظام عبد الحكيم)):))511 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد يونس الكرن):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحكيم)) عبد  أنظام  السيد 

 32 عمارة) البهجة  إقامة  عنوانه(ا))

  1111 مراكش) سعادة  ( 1 الشقة)

مراكش املغرب.

السيد يونس الكرن عنوانه(ا))برج)

مراكش) 2  رقم) 1) الزيتون عمارة)

1111 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحكيم)) عبد  أنظام  السيد 

 32 عمارة) البهجة  إقامة  عنوانه(ا))

  1111 مراكش) سعادة  ( 1 الشقة)

مراكش املغرب

السيد يونس الكرن عنوانه(ا))برج)

مراكش) 2  رقم) 1) الزيتون عمارة)

1111 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (22 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9813  .

 6I

CABINET RAMI EXPERTISE

SOTERYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

SOTERYA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي    شارع 
محمد السالوي  فاس - 31111  

فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63739

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 درنبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«911.111)درهم»)أي من)»11.111  
عن) درهم») ( .111.111« إلى) درهم»)
ديون) مع  مقاصة  إرراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)355.

 7I

ناصر بريستيجيا

ناصر بريستيجيا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ناصر بريستيجيا
املحاميد 8 الرقم   ، 1111 ، 

مراكش املغرب
ناصر بريستيجيا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي املحاميد 8 

الرقم   - 1111  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1 83

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ناصر) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بريستيجيا.

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)

اشغال البناء.

املحاميد) (: عنوان املقر االرتماعي)

8)الرقم) )-)1111 )مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: القوداري) الدين  نصر  السيد 

511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

السيدة ليلى الرزيقي):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

القوداري) الدين  نصر  السيد 

عنوانه(ا))املحاميد)8)الرقم)2 1111  

مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) الرزيقي  ليلى  السيدة 

املحاميد) الرقم)  3) الحسنى) )

1111 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

القوداري) الدين  نصر  السيد 

عنوانه(ا))املحاميد)8)الرقم)2 1111  

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) بتاريخ) 2) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)738.

 8I

مكت  االستاذة مريم املغراوي

 STÉ CARABANCHEL DE 
TRAVAUX

إعالن متعدد القرارات

مكت  االستاذة مريم املغراوي
3  شارع احمد شوقي اقامة الباهية 
رقم 9 الطابق التاني فاس ، 31111، 

فاس املغرب
  sté«carabanchel(de(travaux»
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: 32زنقة 
وردة ، شارع موزدلفة، حي األمل  

،طريق صفرو، - 31111 فاس 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 616 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)7 )نونبر)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
تجديد مهام)) قرر الشركاء) (-
السيد علي الحدو�سي))مسير للشركة)

ملدة غير محدودة.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
(، تعيين) الشركاء) قرر  (-
،السيد) الحدو�سي) محمد  السيد 
السيد زهير) عبد السالم الحدو�سي،)
الحدو�سي)) منير  السيد  ( و) الحدو�سى 
كمسيرون للشركة ملدة غير محدودة)
علما ان توقيع السيد علي الحدو�سي)

ضرورية مع احد املسيريين
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
-)قرر الشركاء)تغيير القانون األسا�سي)
 CARABANCHEL DE للشركة)

TRAVAUX» S.A.R.L
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)  :)الذي ينص على مايلي:)
،السيد) الحدو�سي) محمد  السيد 
السيد زهير) عبد السالم الحدو�سي،)
الحدو�سي)) منير  السيد  ( و) الحدو�سى 
كمسيرون للشركة ملدة غير محدودة)
علما ان توقيع السيد علي الحدو�سي)

ضرورية مع احد املسيريين.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 8 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 12/ 25.

 9I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

ULTIME OPTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم  1- 772 
صندوق البريد رقم 6  ، 73111، 

الداخلة املغرب
ULTIME OPTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي واد 

الشياف شارع امام مالك رقم 38 - 
73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ULTIME OPTIQUE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

-البصاريات.
واد) حي  (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- (38 الشياف شارع امام مالك رقم)

73111)الداخلة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: العمايمي) يونس  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 511 ( (: الجمالي) امبارك  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يونس العمايمي عنوانه(ا))

 73111   9 5 رقم) السالم  حي 

الداخلة املغرب.

السيد امبارك الجمالي عنوانه(ا))

 73111  3779 رقم) الوحدة  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس العمايمي عنوانه(ا))

 73111   9 5 رقم) السالم  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

يناير) 212)تحت رقم)61.

51I

FLASH ECONOMIE

PRO BATIMENT
إعالن متعدد القرارات

PRO BATIMENT

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 رأسمالها 10.000،00 درهم

املقر اإلارتماعي ،6  شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة  6  

الدار البيضاء

للشركة) بمقت�سى قرار الشركاء) (v

PRO BATIMENT)املؤرخ) املسماة-)-)

بتاريخ) 2)درنبر2121،))
تقرر (، البيضاء) بالدار  (  املنعقد)

)ما يلي):

السيدة) من  حصة  ( 11 تفويت)

عياد) السيد  الى  ( ( صويلح) مونيى 

مولوف

السيدة مونيى صويلح))) (: استقالة)

من منصبها كمسيرة للشركة و تبرئة)

مابدمتها

تعيين السيد عياد مولوف الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

للشركة) وحيدا  مسيرا  (HA 78913

ملدة غير محددة).

تحيين القانون األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ.)22)يناير) 212)تحت))

عدد)762228
قصد النشر و اإلعالن

5 I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE RAOUF OPTIQUE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°61

 FKIH(BEN(SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE RAOUF OPTIQUE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحسن الثاني قيسارية سيف الدين 
الرقم 9  الفقيه بن صالح - 23211 

الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) ( 5
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  اإلقتضاء)
 SOCIETE RAOUF OPTIQUE

.SARL AU
أخصائي) (: غرض الشركة بإيجاز)

نظارات.
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الحسن الثاني قيسارية سيف الدين)
الرقم)9 )الفقيه بن صالح)-)23211 

الفقيه بن صالح املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: رؤف) محمد  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) رؤف  محمد  السيد 
خريبكة) الرياض  حي  (3 بلوك) (  1

25111)خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) رؤف  محمد  السيد 
خريبكة) الرياض  حي  (3 بلوك) (  1

25111)خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم) تحت  (2121 نونبر) (12 بتاريخ)

.3 3/2121

52I

FLASH ECONOMIE

بريكوما الدار البيضاء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

شركة بريكوما الدار البيضاء
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
 رأسمالها 2.511.111,11 درهم

املقر اإلرتماعي ، زاوية طريق الرباط 
و محج احمد رمال الدرة عين 

السبع  بالدار البيضاء. 
إنشاء فرع بالدار البيضاء

-1)بمقت�سى قرار للشريك الوحيد)
نونبر) (27 غير العادي املنعقد بتاريخ)

2121.))قرر ما يلي:
بالدار) للشركة  فرع  إنشاء) (·
الزهار حي) زنقة ابو االء) البيضاء:57)

املستشفيات)،
الرئي�سي) املقر  بأن  العلم  مع  (·
زاوية) ( بالدارالبيضاء) الزال  للشركة 
رمال) احمد  محج  و  الرباط  طريق 

الدرة عين السبع.
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تعيين السيد محمد فياللي شاهد)

غير محددة)) ملدة  الفرع  لهذا  كمسير 

و له حق التوقيع في رميع العقود و)

العمليات التي تخص هذا الفرع.

اإليداع) تم  القانوني/) اإليداع  (2-

بالدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء)بتاريخ)22)يناير) 212)تحت)

عدد)6 7623
)قصد النشر و اإلعالن

5 I

FLASH ECONOMIE

بريكوما الجديدة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

شركة بريكوما الجديدة

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها 300.000،00 درهم

املقر اإلرتماعي ، زاوية طريق الرباط 

و محج احمد رمال الدرة عين 

السبع   بالدار البيضاء.

إنشاء فرع بالجديدة

-1)بمقت�سى قرار للشريك الوحيد)

فاتح) بتاريخ  املنعقد  العادي  غير 

أكتوبر)9 21.))قرر ما يلي:

·)))))))إنشاء)فرع للشركة بالجديدة)

(،.MS3.MS   PAC(مرران الجديدة(:

مع العلم بأن املقر الرئي�سي للشركة)
طريق) زاوية  ( بالدارالبيضاء) الزال 

الدرة) رمال  احمد  محج  و  الرباط 

عين السبع

·)تعيين السيد محمد فياللي شاهد)

كمسير لهذا الفرع ملدة غير محددة

و له حق التوقيع في رميع العقود)

و العمليات التي تخص هذا الفرع.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع  (2-

بالدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء)بتاريخ)6 )يناير)9 21)تحت)

عدد)727299

التسجيل) تم  التجاري:) -السجل 

باملحكمة االبتدائية بالجديدة تحت)
رقم) 751 )بتاريخ)21)يناير) 212.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالجديدة  االبتدائية 

25881)بتاريخ)21)يناير) 212

55I

STE ZIZ COMPTA

STE ALTRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE ALTRAV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 6  

حي اولتكير الرشيدية - 52111 

الرشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.    5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 درنبر) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الهادي) ( زكرياء) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  ارتماعية  حصة  (511

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111

ابراهيم امحلي بتاريخ)29)يناير) 212.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)8 )يناير)

 212)تحت رقم) 212/ 2.

57I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE AIT MIMOUN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
زنقة القا�سي عياض ص.ب 

2   كلميمة اقليم الرشيدية 
زنقة القا�سي عياض ص.ب 2   

كلميمة اقليم الرشيدية، 52251، 

الراشيدبة املغرب

  STE AIT MIMOUN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 KSAR وعنوان مقرها اإلرتماعي
 MAGAMANE(GOULMIMA -
.52250 GOULMIMA(MAROC

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21 2/9323
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تعيين) املؤرخ في)  )درنبر)
السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 
كمسير) (BOUAROUR BRAHIM

وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ)    ( بالرشيدية) االبتدائية 
درنبر)2121)تحت رقم) 31/212.

58I

5 MOTO

 WAVING FLAGS
LANGUAGE CENTER PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WAVING FLAGS LANGUAGE
CENTER PRIVE

 Massira 1 imm(n°323 appt(n°5
 avenue(moulay(driss 1 temara ،

2111 ، تمارة املغرب
 WAVING FLAGS LANGUAGE

CENTER PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Massira وعنوان مقرها اإلرتماعي
 1 imm(n°323 appt(n°5 avenue
 moulay(driss 1 temara(Temara

12000 Temara(Maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 319 7

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 شتنبر) (25
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  اإلقتضاء)
 WAVING FLAGS LANGUAGE

.CENTER PRIVE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Enseignement( des( langues(

.(étrangères((français
 Massira(:(عنوان املقر االرتماعي
 1( imm( n°323( appt( n°5( avenue
 moulay( driss( 1( temara( Temara

.12000(Temara(Maroc
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الضريف) بن  سارة  السيدة 
اقامة الربيع) عنوانه(ا))حي املسيرة) )
  2111 تمارة) (3 شقة) ( 15 عمارة)

تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الضريف) بن  سارة  السيدة 
اقامة الربيع) عنوانه(ا))حي املسيرة) )
  2111 تمارة) (3 15 شقة) عمارة)

تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 
رقم) تحت  (2121 أكتوبر)

.2133  211 9339
59I

FIDUCIAIRE NOOR

  LWRADA TRANS DIVERS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االرتماعي للشركة

FIDUCIAIRE NOOR
 B(P(N° :  1163 , ALQODS,
 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 LWRADA(TRANS(DIVERS  SARL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي   تجزئة 
بلبصير وادي زم  - 25351 وادي زم 

املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 179

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 1)درنبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
«  تجزئة بلبصير وادي زم))-)25351 
تجزئة) (  6« إلى) املغرب») زم  وادي 
البستان وادي زم))-)25351)وادي زم))

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم))بتاريخ)28)درنبر)

2121)تحت رقم)95/2121  .
61I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 Agence  LAABOUBY pour
services

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua(MAROC

 Agence  LAABOUBY(pour
services شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي االنارة 
سيدي املختار شيشاوة. - 111   

شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  Agence(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LAABOUBY(pour(services
-1)وحدة) (: غرض الشركة بإيجاز)

دفع الفواتير.
-2دراسة ادارة العمليات الخدمية)

وتنفيذ مشاريع الري.
-3مقاول أعمال أو تشييد متنوعة.
املوا�سي) الزراعية  املزارع  -4إدارة 

واألبقار..
عنوان املقر االرتماعي):)حي االنارة)
   111 (- شيشاوة.) املختار  سيدي 

شيشاوة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: لعبوبي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) لعبوبي  هشام  السيد 
شيشاوة) املختار  سيدي  االنارة  حي 

111  )شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) لعبوبي  هشام  السيد 
شيشاوة) املختار  سيدي  االنارة  حي 

111  )شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم) 31/212.
6 I

Mustapha(ZAKHNINI 

 EL MADAGHRI  IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

Mustapha(ZAKHNINI
 BP 125. 62602 RAS(EL(MA
NADOR ، 62602، الناضور 

املغرب
 EL(MADAGHRI  IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

املسيرة راس املاء الناضور - 62612 
الناضور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9177
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) يناير) 212) (16 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  EL MADAGHRI الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسمالها) ( (IMPORT EXPORT
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
املاء) راس  املسيرة  حي  اإلرتماعي 
الناضور املغرب) (62612 (- الناضور)

نتيجة ل):)ازمة اقتصادية.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 62612 (- الناضور) املسيرة راس املاء)

الناضور املغرب.)
و عين:

و) املدغري  ( محمد) السيد(ة))
امستردام) ( 161 هولندا) عنوانه(ا))

هولندا 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 بالناضور))بتاريخ)9 )يناير)

 212)تحت رقم)25 .

62I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 SOCIÉTÉ  ESCARGOT
 OTALA LCTEA LOCAL

S.E.O.L.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES

SARL AU
 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS
 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua(MAROC
 société  escargot(otala(lctea

local(S.E.O.L.L شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

سيدي امحمد صنبا رماعة سيدي 
امحمد دليل اقليم شيشاوة - 

111   شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (1 
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  اإلقتضاء)
 société((escargot(otala(lctea(local

.S.E.O.L.L
-1مقاول) (: غرض الشركة بإيجاز)
الصناعية) أو  التجارية  املزارع  إدارة 
أو) املدنية  للخدمة  الزراعية  أو 

العسكرية)(تربية وتثمين الحلزون).
-2تارر أو وسيط يقوم باالستيراد)

والتصدير..
دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
سيدي امحمد صنبا رماعة سيدي)
امحمد دليل اقليم شيشاوة)-)111   

شيشاوة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: ابراهيم خر�سي) السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيم خر�سي عنوانه(ا)) السيد 

سيدي) هللا  عبد  سيدي  اوالد  دوار 

   111 شيشاوة) الدليل  امحمد 

شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ابراهيم خر�سي عنوانه(ا)) السيد 

سيدي) هللا  عبد  سيدي  اوالد  دوار 

   111 شيشاوة) الدليل  امحمد 

شيشاوة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم) 29/212.

63I

FIDUCIAIRE NOOR

 CIFPS INTERNATIONAL
  FORMATION PRIVE SARL

à A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOOR

 B(P(N° :  1163 , ALQODS,

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 CIFPS INTERNATIONAL

 FORMATION(PRIVE(SARL  à

A.U  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 83 تجزئة 

العيون أبي الجعد   - 25161 أبي 

الجعد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 يوليوز) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CIFPS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)
 INTERNATIONAL FORMATION

. PRIVE(SARL((à(A.U
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Encadrement( ( en( conduite( des

. engins
عنوان املقر االرتماعي):)83)تجزئة)
أبي) (25161 (- ( ( الجعد) أبي  العيون 

الجعد املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 91.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 911 ( (: منير) هللا  ضيف  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ضيف هللا منير عنوانه(ا))
83)تجزئة العيون)25161)أبي الجعد)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ضيف هللا منير عنوانه(ا))
83)تجزئة العيون)25161)أبي الجعد)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

شتنبر)2121)تحت رقم)16 .
6 I

JIYAR JAOUAD

ZAHAF-TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC
ZAHAF-TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 13 

زنقة البروج حي مسيرة بركان - 

63311 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAHAF-TRANS

توصيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األمتعة

تصدير و استيراد

النقل الوطني والدولي للبضائع.
رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- البروج حي مسيرة بركان) زنقة  (13

63311)بركان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد زحاف املهدي):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد فطني الياس):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) املهدي  زحاف  السيد 

املنار) الثاني حي  شارع الحسن  ( 18

بركان)63311)بركان املغرب.

عنوانه(ا)) الياس  فطني  السيد 
 13 ممر) (22 زنقة األمم املتحدة رقم)

بركان) (63311 بركان) القدس  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) املهدي  زحاف  السيد 

املنار) الثاني حي  شارع الحسن  ( 18

بركان)63311)بركان املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم) 39/212.

65I

JIYAR JAOUAD

MAY PROFILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC
MAY PROFILE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
عزيزي رقم 3  الرسم العقاري 

1/3358  بركان - 63311 بركان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
756 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PROFILE
و) نجارة  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األلومنيوم
أعمال))متنوعة و إنشاءات

تجارة
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
العقاري) الرسم  ( 3 رقم) عزيزي 
بركان) (63311 (- بركان) (3358/ 1

املغرب.
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أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيدة اليوسفي نادية)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة اليوسفي نادية عنوانه(ا))
الدريوش) الطي   بن  االداري  الحي 

63311)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) وحيد  مختاري  السيد 
بركان) بوغريبة  حبجة  والد  دوار 

63311)بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 3/212 .

66I

RIAD CONSULTANT

STDEA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

STDEA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 IMM وعنوان مقرها اإلرتماعي
 1190 APPT 03 ALWIFAQ

TEMARA  - 12040 تمارة املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67169

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)3 )نونبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
 IMM   91 APPT 13 ALWIFAQ»
تمارة املغرب») (TEMARA( ( -( 12040
 N 3 IMM  2 MASSIRA  « إلى)
 LOT( 24( HA( TEMARA( -( 12020

تمارة))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 9 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

 212)تحت رقم)1387  .
67I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE AIT MIMOUN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
زنقة القا�سي عياض ص.ب 
2   كلميمة اقليم الرشيدية 

زنقة القا�سي عياض ص.ب 2   
كلميمة اقليم الرشيدية، 52251، 

الراشيدبة املغرب
STE AIT MIMOUN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 KSAR وعنوان مقرها اإلرتماعي
 MAGAMANE(GOULMIMA -
.52250 GOULMIMA(MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21 2/9323
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 درنبر) في)  ) املؤرخ 

املصادقة على):
 SAID (ة)) السيد) تفويت 
ارتماعية) حصة  (HAKKOUS 511
)السيد) 511)حصة لفائدة) من أصل)
بتاريخ) (BRAHIM BOUAROUR (ة))

  )درنبر)2121.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)21)يناير)

 212)تحت رقم) 31/212.
68I

FLASH ECONOMIE

RESICOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 RESICOM
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها:1.111  درهم
مقرها اإلرتماعي: 5 كولين II ,الطابق 

  الشقة رقم 3 ماتينيون ,سيدي 
معروف-الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 86863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
 RESICOM):)تسمية الشركة

 II كولين) (5: اإلرتماعي) املقر 
ماتينيون) (3 رقم) الشقة  ,الطابق) )

,سيدي معروف-الدار البيضاء)
:استيراد) بإيجاز) الشركة  غرض 
الشبكات) منتجات  وتصدير 

واالتصاالت
99)سنة من تاريخ تقييدها) املدة:)
في السجل التجاري،)إال في حاالت حل)
الشركة أو التمديد املنصوص عليه)

في النظام األسا�سي
درهم،) ( 1.111 رأسمال الشركة:)

مقسم كالتالي
-(RESILIENCE SARL AU 

71)حصة
 31 (: بنسليمان) اسماء) السيدة 

حصة)-
يناير إلى) 3  من) ) السنة املالية:)

درنبر من كل عام
قبل) من  الشركة  التسيير:تسير 

مسير واحد أو أكثر.
بنسليمان) اسماء) السيدة 
املغربية،الحاملة) الجنسية  ،ذات 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
للشركة) كمسيرة  A35 621،تعين 

ملدة غير محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762687

69I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 SLIR سلير اينجينيرينغ
ENGINEERING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

91 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 91111، طنجة املغرب

 SLIR سلير اينجينيرينغ
ENGINEERING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
سجلماسة،اقامة الحمد، رقم 
3 الطابق االول - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2 77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 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 
سلير) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SLIR ENGINEERING(اينجينيرينغ

غرض الشركة بإيجاز):)-)األحداث)
واالتصاالت;

والحلقات) األحزاب  تنظيم  (-
واملناسبات) واملؤتمرات  الدراسية 

املماثلة;
-رقمنة العمليات;

-)تصميم الرسوميات..
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 3 رقم) الحمد،) سجلماسة،اقامة 
الطابق االول)-)91111)طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( السيد اسماعيل الدباغ):)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اسماعيل الدباغ عنوانه(ا))
8)زنقة زناتة،الطابق االول)،الشقة)   

91111)طنجة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيل الدباغ عنوانه(ا))
8)زنقة زناتة،الطابق االول)،الشقة)   

91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)2 2386.
71I

BREFMA

SOCIETE TRANS TDF
إعالن متعدد القرارات

BREFMA
 N°3 IMM 20 AV(MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
SOCIETE TRANS TDF »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االرتماعي: الشقة 

رقم 13 مكــرر تجزئــة   3 بلــــوك ب 
عمارة 8 العيـــون - 71111 العيــون 

املغـــرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 5563

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)2 )نونبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
قرر الجمع العام االستثــنائي الخفض)
من رأسمال الشركة بمبلغ)5811111 
  1111111 ليتم تحويله من) درهم،)
ولقد) درهم.) ( 211111 الى) درهم 
تم هذا الخفض عن طريق التنـــازل)
الغير املـــودع من رأسمال) عن الجـــزء)

الشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
قرر الجمع العام االستثــنائي تحويل)
املقر االرتماعي للشركة من العنوان)
بـــوملــــان) نهج  زنقة  رقم) 8) (: القديم)
خط الرمـــلة) 1)العيــون الـــى العنوان)
مكـــرر) (13 رقم) الشقة  (: الجــــديد)
تجزئــة)  3)بلـــوك ب عمــارة)8)العبــون

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
قرر الجمع العام االستثــنائي اضافة)
اليها أعاله للنظام) التعديالت املشار 

االسا�سي)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 9 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 212/ 6 .

7 I

FLASH ECONOMIE

GOLDENTIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GOLDENTIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 6  شارع 
الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 
21111  الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 86833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 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  اإلقتضاء)

.GOLDENTIS
اإلستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتجارة بكافة أشكالها.
6 )شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
الزرقطوني الطابق)2)رقم)6)-)21111  

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: الحالة) العراش  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العراش الحالة عنوانه(ا))
موالي) (377 رقم) (28 حي البركة زنقة)
رشيد)21111))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد العراش الحالة عنوانه(ا))
موالي) (377 رقم) (28 حي البركة زنقة)
رشيد)21111))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762672.

72I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

BERISHA INVEST
إعالن متعدد القرارات

 centre(d›étude(de(gestion(et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca(maroc

BERISHA INVEST »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: 7  شارع 
البحتري - حي كوتييه - الدار البيضاء 

- 21161 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.23 5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)درنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
النهائية و) املصادقة على الحسابات 
التقرير الدي قدمه املصفين املتعلق)

بمجموع عمليات التصفية.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
إختتام عمليات التصفية إبتداء)من)
اليوم وتأكيد أن الشخصية القانونية)
يوم) من  مورودة  تعد  لم  للشركة 

شطبها من السجل التجاري
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
إبراء)املصفي إبراءا تاما وبدون تحفظ)

على تسييره طوال مدة التصفية
على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مايلي:)إيداع وثائق ودفاتر الشركة في)
(- شارع البحتري) ( 7 (: العنوان التالي)

حي كوتييه)-)الدار البيضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اليورد أي تعديل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)  7625.
7 I

أحمد الفراوي

 AMAL DE TOURISME ET DE
COMMERCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

أحمد الفراوي
33 درب امليتر ص ب 5 3 صفرو ، 

111 3، صفرو املغرب
 AMAL DE TOURISME ET

DE COMMERCE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  27 

حي بن ابراهيم حبونة صفرو - 
111 3 صفرو  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) (12 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 AMAL DE TOURISME ET DE
رأسمالها) مبلغ  ( ( (COMMERCE
مقرها) وعنوان  درهم  ( 1.111
حي بن ابراهيم) اإلرتماعي رقم) 27)
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حبونة صفرو)-)111 3)صفرو))املغرب)

:)الظروف االقتصادية غير) نتيجة ل)

املالئمة).

رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(-  27)حي بن ابراهيم حبونة صفرو)

111 3)صفرو املغرب.)

و عين:

و) ازكرار  ( محمد) ( السيد(ة))
تجزئة السالوي)) (7 8 رقم) عنوانه(ا))

صفرو املغرب) (3 111 الرفايف) حي 

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) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

 212)تحت رقم) 212/  .

76I

AL ASSASSE AFFAIRES

 CLEANING RESSOURCE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ العمارة 5  الطابق الثاني 

زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،51111

 CLEANING RESSOURCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة   

شقة 27 النصر 3 مكناس - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) ( 6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.CLEANING RESSOURCE SARL

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)
األشغال املختلفة

مقاول في أشغال التنظيف
املتاررة.

عمارة)   (: عنوان املقر االرتماعي)
 51111 27)النصر)3)مكناس)-) شقة)

مكناس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: الخبوري) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 511 ( (: موحشت) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رشيد الخبوري عنوانه(ا))
عمارة) )الشقة)27)النصر3  51111 

مكناس املغرب.
السيد زكرياء)موحشت عنوانه(ا))
شارع السعديين اقامة مبروكة عمارة)
دال رقم)2)البساتين)51111)مكناس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد الخبوري عنوانه(ا))
عمارة) )الشقة)27)النصر3  51111 

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) ( 6 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2121)تحت رقم)298 .
77I

ml(congestfin

VANITY COS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ml(congestfin
 guernaoui(mokhtar(place

 marechal 3 etg(bureau(N°
 13 Casablanca ، 20101،

casablanca(maroc
VANITY COS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 5  ، زنقة 
عبد القادر مفتقر ، الطابق 2 ، 

الشقة   ، الدار البيضاء - 21111 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 86   

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
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  اإلقتضاء)

. VANITY COS
استيراد.) (: غرض الشركة بإيجاز)

بيع وشراء)مواد التجميل.
(، ( 5 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 2 الطابق) (، زنقة عبد القادر مفتقر)
،)الشقة) )،)الدار البيضاء)-)21111 

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ندير سنون):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ندير سنون عنوانه(ا))659 
شارع كلميمة)5)ش)9)اقامة الرحيوي)
البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ندير سنون عنوانه(ا))659 
شارع كلميمة)5)ش)9)اقامة الرحيوي)
البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)877 76.
81I

G.MAO.CCF

STE MC4BB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE MC BB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي القطعة 
رقم     تجزئة  اهالن  املررة فاس 

القطعة رقم     تجزئة  اهالن  
املررة فاس 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65883
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MC BB
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

اشغال املختلفة و البناء.
القطعة) (: عنوان املقر االرتماعي)
رقم)   )تجزئة))اهالن))املررة فاس)
اهالن)) ( تجزئة) رقم)   ) القطعة 

املررة فاس)31111)فاس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

111.111. )درهم،)مقسم كالتالي:
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) علي  مساوي  السيد 
الهادي) ( سيدي) حي  ( 7 زنقة) (28 

زواغة فاس)31111)فاس املغرب.

عنوانه(ا)) عمر  ( مساوي) السيد 
الهادي) ( سيدي) حي  ( 7 زنقة) (28 

زواغة فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) علي  مساوي  السيد 
الهادي) ( سيدي) حي  ( 7 زنقة) (28 

زواغة فاس)31111)فاس املغرب

عنوانه(ا)) عمر  ( مساوي) السيد 
الهادي) ( سيدي) حي  ( 7 زنقة) (28 

زواغة فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 2/   .

82I

PROTRAD

املهد الجديد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL MAHD AL JADID

6  شارع الزرقطوني الطابق الثاني 
 CASABLANCA ،21111 ، 6 رقم

maroc

املهد الجديد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 6  شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني رقم 6 - 

21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 86 2 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
املهد) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الجديد.
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
6 )شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
(- (6 رقم) الثاني  الطابق  الزرقطوني 

21111)الدارالبيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (611 ( (: السيد منير محمد)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيدة منير فتيحة):))211)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
211)حصة) ( (: السيدة منير بهيجة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  منير  السيد 
تجزئة املنار زنقة ادريس محمدي رقم)

8 21111)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) فتيحة  منير  السيدة 
زنقة فاس رقم)3  21111)املحمدية)

املغرب.
 56 السيدة منير بهيجة عنوانه(ا))
 RUE DE L ABBE GROULT 751 5

21111)باريس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  منير  السيد 
تجزئة املنار زنقة ادريس محمدي رقم)

8 21111)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
83I

FLASH ECONOMIE

NEGOCE PIECES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NEGOCE PIECES
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها:1.111  درهم

مقرها اإلرتماعي:   2 تجزئة 
الحسنى   محاميد-مراكش

رقم التقييد في السجل التجاري 
337 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر) (2121 نونبر) (18 مراكش بتاريخ)

الشريك الوحيد
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 NEGOCE الوحيد) الشريك  ذات 

PIECES))حل شركة-
ليلي) ايت  نجوى  السيدة  تعيين 
القاطنة في مستشفى املختار السو�سي)

تارودانت كمصفية للشركة-
في)  2  التصفية  مقر  حدد  (  

تجزئة الحسنى)-
محاميد-مراكش

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ)  ) بمراكش  التجارية 

2121)تحت رقم) 951  

85I

AMOURI CONSULTING

3ES-K INVEST S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
3ES-K(INVEST(S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 

شامة حي قسو مداح مكت    تازة - 
35111 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56 7

عقد حر مؤرخ في) 2  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 شتنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 3ES-K(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST S.A.R.L
أخد) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مشاركة في كافة املقاوالت
-)اإلنعاش العقاري.

إقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شامة حي قسو مداح مكت ) )تازة)-)

35111)تازة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد خليل الصديقي):))9)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
حصة) ( ( (: السيدة سهيلة أشن)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
 31 ( (: الصديقي) غيتة  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 31 ( (: الصديقي) كنزة  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 31 ( (: الصديقي) شامة  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خليل الصديقي عنوانه(ا))
تازة) ڤيال  املسعودية  حي  رقم)  )

املغرب)35111)تازة))املغرب.
عنوانه(ا)) أشن  سهيلة  السيدة 
 AVDA TRINIDAD   C SAN
 CRISTOBAL DE LA LAGUNA
 TENERIFE( Espagne( 35000

TENERIFE))إسبانيا.
السيدة غيتة الصديقي عنوانه(ا))
تازة) ڤيال  املسعودية  حي  رقم)  )

املغرب)35111)تازة))املغرب.
السيدة كنزة الصديقي عنوانه(ا))
تازة) ڤيال  املسعودية  حي  رقم)  )

املغرب)35111)تازة))املغرب.
الصديقي) شامة  السيدة 
عنوانه(ا))رقم)  )حي املسعودية ڤيال)

تازة املغرب)35111)تازة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد خليل الصديقي عنوانه(ا))
تازة) ڤيال  املسعودية  حي  رقم)  )

املغرب)35111)تازة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ( 3 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2121)تحت رقم)525.

87I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

THE HOUSE NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AUDIT CONSULT MOUFARREH
 AVENUE LALLA MERYEM N° 1 

، 30000، FES(MAROC
THE HOUSE NEGOCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي : 33 زنقة 
السمارة ( شكي  أرسالن سابقا ) - 

31111 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 6573

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)29)أكتوبر)6 21)تقرر حل)
THE HOUSE NEGOCE)شركة ذات)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (511.111
اإلرتماعي)33)زنقة السمارة)()شكي )
فاس) (31111 (- (( سابقا) أرسالن 
املغرب نتيجة ل-)خسارة ثالت أرباع)

رأسمال الشركة.
و عين:

مفرح و) ( ( العزيز) عبد  السيد(ة))
املدينة) مريم  لال  شارع  عنوانه(ا)) )
املغرب) فاس  (31111 ( الجديدة)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
33)زنقة) 2121)وفي) بتاريخ) 3)درنبر)
(- (( ()شكي  أرسالن سابقا) السمارة)

31111)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 396/12.

89I

ASSI FOOD

ASSI FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ASSI FOOD
 BP 264 ، 70000، LAAYOUNE

املغرب
ASSI FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 299 
تجزئة 25 مارس  - 71111 العيون 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 8  

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) يناير) 212) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)سعيد اصبان) (ة)) تفويت السيد)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (511
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111
زكرياء)طال ))بتاريخ)16)يناير) 212.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 212/ 25.
91I

NOBLACTION

NEW LTD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 
3 الطابق األول رقم 5 ، 1111 ، 

مراكش املغرب
NEW LTD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 55 عمارة 
ركار الطابق الرابع رقم 27 شارع 
محمد الخامس رليز  - 1111  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  1629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LTD

التجديد) (: غرض الشركة بإيجاز)

واملعامالت العقارية.

عنوان املقر االرتماعي):)55)عمارة)

شارع) (27 رقم) الرابع  الطابق  ركار 

  1111 (- ( رليز) الخامس  محمد 

مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: الحوتي) عادل  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الحوتي  عادل  السيد 

شارع ابن تومرت إقامة ياقوت شقة)

  1111 ( رليز) الثالث  الطابق  (313

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الحوتي  عادل  السيد 

شارع ابن تومرت إقامة ياقوت شقة)

  1111 ( رليز) الثالث  الطابق  (313

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9879  .

92I

AGS CONSEIL

MENARIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

MENARIS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 1  زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 21 21 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8651 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MENARIS
استشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)
املهنية) املخاطر  ضبط  حول 
والجودة) والسالمة  والصناعية 

والبيئة.
زنقة) ( 1 (: عنوان املقر االرتماعي)
 21 21 (- (5 3)الشقة) الحرية الطابق)

الدارالبيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بنبوزيد  نوفل  السيد 
كازا كرين تاون إقامة الحديقة عمارة)
بوسكرة) املدينة الخضراء) شقة) ) (7

21111)الدارالبيضاء)املغرب.
الحشادي) بوشعي   السيد 
عنوانه(ا)) )ممر الشاطئ عين السبع)

21111)الدارالبيضاء)املغرب.
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السيد صفوان فاضل عنوانه(ا))

شقة) تاشفين  ابن  شارع  ( 57

 21111 غيثة) إقامة  طابق) ) ( 3

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحشادي) بوشعي   السيد 

عنوانه(ا)) )ممر الشاطئ عين السبع)

21111)الدارالبيضاء)املغرب

السيد صفوان فاضل عنوانه(ا))

شقة) تاشفين  ابن  شارع  ( 57

 21111 غيثة) إقامة  طابق) ) ( 3

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 76235.

93I

PROTRAD

PROTRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

PROTRAD

 N° 69 RUE(DOCTEUR(ROUX

 ROCHES(NOIRES ، 20000،

CASABLANCA(maroc

PROTRAD  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 N° 69 وعنوان مقرها اإلرتماعي

 RUE DOCTEUR ROUX ROCHES

NOIRES  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62317

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تم تعيين) 17)درنبر) املؤرخ في)

مسير رديد للشركة السيد(ة))محمد)

شامي كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)761581.

95I

CANOCAF SARL

BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 

 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC

BUILDING شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي املطار 
رقم 17  - 62111 الناظور  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING
:) /مقاول) غرض الشركة بإيجاز)

في األشغال املختلفة و البناء)2/تارر)

في مواد البناء)و األعمال املختلفة.

عنوان املقر االرتماعي):)حي املطار)
رقم)17))-)62111)الناظور))املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( أحمد) مسكور  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد مسكور أمين):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد مسكور أحمد)

 62111 ( حي أوالد بوطي  الفوقاني)

الناظور))املغرب).

عنوانه(ا)) أمين  مسكور  السيد 
 62111 ( حي أوالد بوطي  الفوقاني)

الناظور))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيد مسكور أحمد)
 62111 الفوقاني) بوطي   أوالد  حي 

الناظور))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)2 )يناير)

 212)تحت رقم)77.

96I

SUCCES JOBS CONSULTIN

DANA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUCCES JOBS CONSULTIN
شارع البعث رقم 36 حي القدس 
العيون ، 71111، العيون املغرب
DANA NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي املطار 
بلوك د رقم 26 مكرر  - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (21 8 غشت) ( 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 
 DANA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NEGOCE
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التجارة) (, واللوريستيك) الطرقي 

العامة).

عنوان املقر االرتماعي):)حي املطار)
 71111 (- ( مكرر) (26 رقم) د  بلوك 

العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: السيد سكيحيل النبط)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سكيحيل النبط عنوانه(ا))
 71111  26 رقم) د  بلوك  املطار  حي 

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سكيحيل النبط عنوانه(ا))
 71111  26 رقم) د  بلوك  املطار  حي 

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)5 )غشت)

8 21)تحت رقم)876 .
98I

CANOCAF SARL

ORIENTAL TECHNIUM 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC
 ORIENTAL TECHNIUM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم 7، 
الطابق الثاني شقة رقم 3 - 62111 

الناظور  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 3 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
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تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (1 
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  اإلقتضاء)

.ORIENTAL TECHNIUM
:) /مكت ) غرض الشركة بإيجاز)

الدراسة)2/هندسة مدنية.
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(،7 رقم) الجيش امللكي زنقة الخنساء)
 62111 (- (3 الطابق الثاني شقة رقم)

الناظور))املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: الفتاحي) طارق  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الفتاحي  طارق  السيد 
 62111 حي املطار زنقة فيردان رزان)

الناظور))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الفتاحي  طارق  السيد 
 62111 حي املطار زنقة فيردان رزان)

الناظور))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)15)يناير)

 212)تحت رقم)29.
99I

اورو افريك إكسبير

MARRAKECH PEARL›S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

1111 ، مراكش املغرب
MARRAKECH PEARL›S شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 26 
و 27 قنارية درب العضم دبا�سي 
مراكش - 1111  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1  3 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 درنبر) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))يوسف العالوي)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (811
(ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111
درنبر) (22 بتاريخ) االخفش  هشام 

.2121
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)3 1 .
 11I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

«BRAIN TRANSPORT«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
«BRAIN TRANSPORT»  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 
القدس، زنقة 6، رقم 5 ، السفلي، 
سيدي البرنو�سي، الدار البيضاء - 

22111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 63697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 يونيو) ( 6
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  اإلقتضاء)

.(«BRAIN TRANSPORT»
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- طن.) ( 5 فوق) للحمولة  البضائع 

النقل الجماعي.).
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
السفلي،) (، 5 رقم) (،6 زنقة) القدس،)
(- البيضاء) الدار  البرنو�سي،) سيدي 

22111)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: ادحيم) احمد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ادحيم  احمد  السيد 

الجديدة)111 2)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ادحيم  احمد  السيد 

الجديدة)111 2)الجديدة املعرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2121)تحت رقم)737688.

 1 I

ATWAB NAYME

DP RABAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

DP RABAT
زنقة سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 
5 الشقة رقم 22 بامليي ، 1 213، 

الدار البيضاء املغرب
DP RABAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
الشقة رقم 22 بامليي - 1 213 الدار 

البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  912 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)18)شتنبر)2121)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
»زنقة سمية إقامة شهرزاد)3)الطابق)

5)الشقة رقم)22)بامليي)-)1 213)الدار)
57)محل) إلى)»رقم) )املغرب») البيضاء)

  11 1 (- حي املحيط زنقة نابولي) (2

الرباط))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

 212)تحت رقم)7 15  .

 12I

smaticomp

FMA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca(maroc

FMA INVEST  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  5  شارع 

أسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 

اليسرى ن ج حي املعاريف - 21111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 871  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FMA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. INVEST
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديكور.
عنوان املقر االرتماعي):) 5 )شارع)
أسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة)
 21111 (- اليسرى ن ج حي املعاريف)

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة اللة فاطمة الزهراء)مهتم)
السباعي):))111. )حصة بقيمة)11  

درهم للحصة).
)السيدة اللة فاطمة الزهراء)مهتم)

السباعي):)111 )بقيمة)11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة اللة فاطمة الزهراء)مهتم)
تجزئة داحا زنقة) السباعي عنوانه(ا))
الحي الصناعي البرنو�سي) (33 رقم) (2

21591)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اللة فاطمة الزهراء)مهتم)
تجزئة داحا زنقة) السباعي عنوانه(ا))
الحي الصناعي البرنو�سي) (33 رقم) (2

21591)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)2 7628.
 13I

CANOCAF SARL

EUROVERK
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC
EUROVERK »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي: شارع 
املسيرة رقم 529 - 62111 الناظور  

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 2293

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)5 )درنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
الحـصص) تفـويت  على  املصادقة 
االرتمـاعـية املقررة بتاريخ)5 )درنبر)
بين السيد العبوري علي،)من) (2121
من) محمد،) بي�سي  السيد  و  رهة،)

رهة أخرى.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)تـغـيير الشكل القـانوني للشركة)
مسـؤولية) ذات  شركة  لتصبح 
لشريك وحيد و املصادقة) ( محدودة)
الجديد) األسـا�سي  القانون  على 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)

مايلي:)بي�سي محمد)(111 )حصة)))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)2 )يناير)

 212)تحت رقم)76.

 1 I

smaticomp

SALUS SAFETY SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca(maroc

SALUS SAFETY SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 97  زاوية 
شارع الزرقطوني و زنقة شالة ب رقم 

9  - 21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 87139

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SALUS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SAFETY SERVICES
غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير رميع عناصر الوقاية.
عنوان املقر االرتماعي):)97 )زاوية)
شارع الزرقطوني و زنقة شالة ب رقم)

9))-)21111)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

111.111. )درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا امرادوش):))5.111 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
الروصافي) الحكيم  عبد  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (5.111 ( (:

للحصة).
 5111 السيد عبد هللا امرادوش):)

بقيمة)11 )درهم.
(: الروصافي) الحكيم  عبد  السيد 

5111)بقيمة)11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الروصافي) الحكيم  عبد  السيد 
عمارة) (5 الشقة) ( 71 رقم) عنوانه(ا))
الخامس) محمد  شارع  تشيكيطو 

11 21)الجديدة املغرب.
امرادوش) هللا  عبد  السيد 
 9 شقة) (22 ٱسية) إقامة  عنوانه(ا))
  51131 ج) م  امللكي  الجيش  شارع 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الروصافي) الحكيم  عبد  السيد 
عمارة) (5 الشقة) ( 71 رقم) عنوانه(ا))
الخامس) محمد  شارع  تشيكيطو 

11 21)الجديدة املغرب.

امرادوش) هللا  عبد  السيد 
 9 شقة) (22 ٱسية) إقامة  عنوانه(ا))
  51131 ج) م  امللكي  الجيش  شارع 

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)5 7628.

 15I

smaticomp

CAR WAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca(maroc

CAR WAY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة  
5  رقم  /  مجموعة 2  إقامة 

الضمان عين الشق - 21111 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 871 7

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WAY
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
  5 ( عنوان املقر االرتماعي):)زنقة)
رقم) / )مجموعة)2 )إقامة الضمان)
الدار البيضاء) (21111 (- عين الشق)

املغرب.
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أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.111 ( (: اليزيدي) السيد عدنان 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 5111 (: اليزيدي) عدنان  السيد  (

بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

اليزيدي عنوانه(ا)) السيد عدنان 

إقامة الفجر اميل بروني عين البررة)

شقة)21)عمارة ب ط)3 21111)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( وحيدي) أنس  السيد 
الفيليت) (76 رقم) ( 5 زنقة) (3 خليل)

21111)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)8 7628.

 16I

MON COMPTABLE SARL

FIGAGO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

FIGAGO TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي    زنقة 

محمد ادري�سي - 61111 وردة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31   

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) يناير) 212) في) 2) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))ادريس بن داود)
511)حصة ارتماعية من أصل)511 
حصة لفائدة))السيد)(ة))عبد الصمد)

كمي بتاريخ) 2)يناير) 212.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (28 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم)6 3.
 17I

G.MAO.CCF

STE 2C-BTPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE 2C-BTPRO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار والد  
بوزيد  رماعة القروية  عين البيضة 

فاس دوار والد  بوزيد  رماعة 
القروية  عين البيضة فاس 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

657 5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.2C-BTPRO
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

أشغال املختلفة و البناء.
:)دوار والد)) عنوان املقر االرتماعي)
بوزيد))رماعة القروية))عين البيضة)
رماعة) ( بوزيد) ( والد) دوار  فاس 
 31111 عين البيضة فاس) ( القروية)

فاس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) شنون  ( ادم) السيد 
طي ) أبي  زنقة  (2 الشقة) (2 عمارة)

متنبي فاس)31111)فاس املغرب.
شليح) النبي  عبد  محمد  السيد 
لخضر)) ( زنقة) ( 7 رقم) عنوانه(ا))
املدينة) (13 الطابق) ( ( 6 غالن الشقة)
الجديدة فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) شنون  ( ادم) السيد 
طي ) أبي  زنقة  (2 الشقة) (2 عمارة)

متنبي فاس)31111)فاس املغرب
شليح) النبي  عبد  محمد  السيد 
لخضر)) ( زنقة) ( 7 رقم) عنوانه(ا))
املدينة) (13 الطابق) ( ( 6 غالن الشقة)

الجديدة فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ)  ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 96/2 .
 18I

MON COMPTABLE SARL

FIGAGO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

FIGAGO TRANS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي    زنقة 
محمد ادري�سي - 61111 وردة 

املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31   

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) يناير) 212) ( 2 املؤرخ في)
كمي) مسير رديد للشركة السيد(ة))
عبد الصمد))كمسير آخر تبعا لقبول)

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم)6 3.
 19I

CABINET RAMI EXPERTISE

RE CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

RE CLEAN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة 3 
شقة 6 طابق 2 تجزئة يسرى باب 
كبيش مكناس - 51111 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
521 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (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 
 RE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLEAN
تنظيف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
عمارة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
2)تجزئة يسرى باب) 6)طابق) 3)شقة)
مكناس) (51111 (- مكناس) كبيش 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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  .111 ( (: سيفوح) فريد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سيفوح  فريد  السيد 
5 )س باسمة) )شقة)  )طابق) رقم)
 51111 مكناس) الزيتون  رياض  (3

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) سيفوح  فريد  السيد 
5 )س باسمة) )شقة)  )طابق) رقم)
 51111 مكناس) الزيتون  رياض  (3

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (22 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)382.

  1I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

HMMD CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم  1- 772 

صندوق البريد رقم 6  ، 73111، 

الداخلة املغرب

HMMD CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي حي 

الوحدة 13 رقم 237 - 73111 

الداخلة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 711 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) يناير) 212) في) 2) املؤرخ 

»-نقل البضائع») نشاط الشركة من)

إلى)»-كراء)السيارات بدون سائق».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

يناير) 212)تحت رقم)5  .

   I

FLASH ECONOMIE

DAKHLA DIVING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DAKHLA DIVING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي املنازل 
الحمر رقم 612 /    - 73111 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7 79

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 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  اإلقتضاء)

. DAKHLA DIVING
غرض الشركة بإيجاز):)السياحة،)

القطس.
املنازل) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 73111 (- ( ( رقم) /612 ) الحمر 

الداخلة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
111. )حصة) ( (: السيد عمر بالل)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عمر بالل عنوانه(ا))املنازل)
الداخلة) (73111    612 الحمر رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر بالل عنوانه(ا))املنازل)
الداخلة) (73111    612 الحمر رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  ( االبتدائية بوادي الده )

يناير) 212)تحت رقم)15 .
  2I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

HMMD CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم  1- 772 
صندوق البريد رقم 6  ، 73111، 

الداخلة املغرب
HMMD CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

الوحدة 13 رقم 237 - 73111 
الداخلة املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 711 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 2)يناير) 212)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
 73111 (- (237 رقم) (13 »حي الوحدة)
الداخلة املغرب»)إلى)»حي كسيكسات)
رقم)388)-)73111)الداخلة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

يناير) 212)تحت رقم)5  .
  3I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

AQUA PORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم  1- 772 
صندوق البريد رقم 6  ، 73111،

 الداخلة املغرب
AQUA PORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي املسيرة 
  رقم 13 - 73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7  5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AQUA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PORT
غرض الشركة بإيجاز):)-)تنظيف و)

صباغة,صيانة قوارب الصيد.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الداخلة) (73111 (- (13 املسيرة) )رقم)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (611 ( (: السيد احمد كلد)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد محمد الشيخ املامي):))211 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
((: بوعيلة) يحضيه  محمد  السيد 
211)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه(ا)) كلد  احمد  السيد 
الداخلة) (73111  13 رقم) املسيرة) )

املغرب.
املامي) الشيخ  محمد  السيد 
2)زنقة) )رقم) عنوانه(ا))حي الغفران)

  73111)الداخلة املغرب.
بوعيلة) يحضيه  محمد  السيد 
عنوانه(ا))حي لفطيحات زنقة اكادير)

رقم)7 3 73111)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:



2949 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

بوعيلة) يحضيه  محمد  السيد 
عنوانه(ا))حي لفطيحات زنقة اكادير)

رقم)7 3 73111)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

درنبر) 212)تحت رقم)72.
   I

PROTRAD

PROTRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

PROTRAD
 N° 69 RUE(DOCTEUR(ROUX
 ROCHES(NOIRES ، 20000،

CASABLANCA(maroc
PROTRAD  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 N° 69 وعنوان مقرها اإلرتماعي

 RUE DOCTEUR ROUX ROCHES
NOIRES - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62317

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تعيين) 17)درنبر) املؤرخ في)
مسير رديد للشركة السيد(ة))محمد)

شامي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)761581.
  5I

FLASH ECONOMIE

PEINTURE AUTO DAKHLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 PEINTURE AUTO DAKHLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي مسيرة 3 

زنقة فكيك رقم 68 واد الذه   - 
73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7 53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PEINTURE AUTO DAKHLA
إصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
هياكل السيارات والصفائح املعدنية)

؛الصباغة.
مسيرة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- ( 68)واد الذه ) 3)زنقة فكيك رقم)

73111)الداخلة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: السيد عبد الحق الكناني)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 511 ( (: الكناني) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الكناني) الحق  عبد  السيد 
  3 3 رقم) السالم  حي  عنوانه(ا))

73111))الداخلة املغرب.
السيد ابراهيم الكناني عنوانه(ا))
 73111   3 3 رقم) السالم  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكناني) الحق  عبد  السيد 
  3 3 رقم) السالم  حي  عنوانه(ا))

73111)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  ( االبتدائية بوادي الده )

يناير) 212)تحت رقم) 93212.
  6I

PROXY FINANCE

AXENTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PROXY FINANCE

 Angle(Yaacoub(El(Mansour(Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa), 3eme(Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

AXENTEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة 5 

الشقة رقم 5 تجزئة النور اسكجور 

املحاميد  - 1111  مراكش  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58715

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2121 أكتوبر) (28 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

AXENTEC))مبلغ رأسمالها)11.111  

اإلرتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

تجزئة النور) (5 الشقة رقم) (5 عمارة)

اسكجور املحاميد))-)1111 )مراكش))

املغرب))نتيجة ل):)نشاط الشركة لم)

يعد يثبت اي فرصة للبدء)من رديد..

 5 و حدد مقر التصفية ب عمارة)

تجزئة النور اسكجور) (5 الشقة رقم)

املحاميد))-)1111 )مراكش))املغرب).)

و عين:

و) لعباد  ايت  ( ( نعيمة) السيد(ة))

القا�سي رقم) هيالنة درب  عنوانه(ا))

 3 1111 )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 

يناير) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9966  .

  7I

COGEST

PARA WAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COGEST
 BD(RAHAL(EL(MESKINI ، 5 

20120، CASABLANCA(MAROC
PARA WAY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

السكن املنور الزنقة 89 الرقم 5  
اقامة الفجر - 21311 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 87153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.WAY
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة في)
الشبه طبي و الشبه) الطبي,) امليدان 

صيدلي.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
  5 الرقم) (89 الزنقة) املنور  السكن 
اقامة الفجر)-)21311)الدار البيضاء)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 311.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 3.111 ( (: السيد بوطال  عثمان)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوطال  عثمان عنوانه(ا))
2 )عمارة) 2)ج.ه) حي املاز اقامة عنبر)
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الدار) (21111  3 الطابق) ا الرقم) 3)
البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بوطال  غيته عنوانه(ا))
الرقم) املنارة شارع الحسيمة  تجزئة 
65)كاليفورنيا)21111)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 76282.
  8I

MCG

كوينت سانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
كوينت سانس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

عالل الفا�سي، عمارة 2 ، شقة رقم 
5، سين - 1111  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1677
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)كوينت) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

سانس.
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عبر) من  التقليدية  الحرف  منتجات 

األنتيرنت.
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
2 ،)شقة رقم) عالل الفا�سي،)عمارة)

5،)سين)-)1111 )مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة شاسان كايو سيلفي):))71 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد روشا روردان):))31)حصة)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

سيلفي) كايو  شاسان  السيدة 
عنوانه(ا))أميلكيس)2،)فيال رقم) 2،)
مراكش) ( 1111 الجنوبي) النخيل 

املغرب.
عنوانه(ا)) روردان  روشا  السيد 
النخيل) فيال رقم) 2،) (،2 أميلكيس)

الجنوبي)1111 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سيلفي) كايو  شاسان  السيدة 
عنوانه(ا))أميلكيس)2،)فيال رقم) 2،)
مراكش) ( 1111 الجنوبي) النخيل 

املغرب
عنوانه(ا)) روردان  روشا  السيد 
النخيل) فيال رقم) 2،) (،2 أميلكيس)

الجنوبي)1111 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9939  .
  9I

تلنتكوم انترنسيونال

تلنتكوم انترنسيونال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

تلنتكوم انترنسيونال
شارع يوسف ابن تاشفين  عمارة 
9 الطابق الثاني رقم 3 ، 91111، 

طنجة املغرب
تلنتكوم انترنسيونال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
يوسف ابن تاشفين عمارة 9 الطابق 

الثاني رقم 3 - 91111 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85219

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

8 21)تقرر حل) 15)شتنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسمالها) ( تلنتكوم انترنسيونال)

مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111

اإلرتماعي شارع يوسف ابن تاشفين)

(- (3 رقم) الثاني  الطابق  (9 عمارة)

91111)طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم)

النشاط.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

9)الطابق) يوسف ابن تاشفين عمارة)

الثاني رقم)3)-)91111)طنجة املغرب.)

و عين:

و) بنلحاج  ( فريد) السيد(ة))

الخامس) محمد  شارع  عنوانه(ا))

اقامة كوش))سيدي سليمان)91111 

طنجة 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) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم) 9.

 21I

ADYEL & ASSOCIES

 KOWORK PORT

S.A.R.L.A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis(Boulevard(Ain  3

 Taoujtate(Résidence(les(Fleurs

 Appartement(N°2، 20000،

casablanca(maroc

 KOWORK PORT S.A.R.L.A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  3  شارع 
انفا، العمارة ازير. الرقم    ب  3  
شارع انفا، العمارة ازير. الرقم    ب 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في) 2)درنبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
« 3 )شارع انفا،)العمارة ازير.)الرقم)
العمارة ازير.)   )ب) 3 )شارع انفا،)
الرقم)  )ب)-)21111)الدار البيضاء)
بناية) الثاني  »الطابق  إلى) املغرب»)
أنفا بالس)/)19 )-)أنفا بليس ليفينج)
(- الدار البيضاء) (- ريزورت عين دياب)

21111)الدار البيضاء))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762378.

 2 I

smaticomp

RIMIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca(maroc

RIMIS  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  5  شارع 
أسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 
اليسرى ن ج حي املعاريف - 21111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 871 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
. RIMIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) البضائع  أنواع  رميع  تصدير  و 

املنتورات.
عنوان املقر االرتماعي):) 5 )شارع)
أسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة)
 21111 (- اليسرى ن ج حي املعاريف)

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: السيد خليد االدري�سي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  111 (: االدري�سي) خليد  السيد 

بقيمة)11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خليد االدري�سي عنوانه(ا))
سيدي) (218 تجزئة بالد حدو الرقم)
 21111 حجاج واد حصار تيت مليل)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خليد االدري�سي عنوانه(ا))
سيدي) (218 تجزئة بالد حدو الرقم)
 21111 حجاج واد حصار تيت مليل)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)  7628.
 22I

PROXY FINANCE

ESA GARDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

PROXY FINANCE
 Angle(Yaacoub(El(Mansour(Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa), 3eme(Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

ESA GARDEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  8  
الوحدة   الحي املحمدي الداوديات 

مراكش - 1111  مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83689

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 درنبر) ( 5 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») ( .911.111»
 2.111.111« إلى) درهم») ( 11.111»
مقاصة) إرراء) ( (: طريق) عن  درهم»)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9959  .

 2 I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

 STE AKJOUE IMPORT
EXPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME(ETAGE(RTE
 DE(SEFROU(FES ، 30000، FES

MAROC
 STE AKJOUE IMPORT EXPORT

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي متجررقم 
 الكائن بتجزئة الزيتون 2 رقم  8  
رماعة عين الشقف فاس. - 22 36 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65337

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)   

نونبر)2121)تم إعداد القانون)

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AKJOUE IMPORT EXPORT

.SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

-)استيراد) ( البضائع املحلية والدولية)

وتصدير.

عنوان املقر االرتماعي):)متجررقم)

2)رقم) 8    الكائن بتجزئة الزيتون)

رماعة عين الشقف فاس.)-)22 36 

فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 811 ( (: توحيش) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  11 ( (: توحيش) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

((: بوشكورت) العالي  عبد  السيد 

11 )حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) توحيش  أحمد  السيد 

الطابق) رقم) 8 ) (2 عرصة الزيتون)

فاس) (31111 ( االندلس) الضحي  ( 

املغرب.

عنوانه(ا)) توحيش  مريم  السيدة 

الطابق) رقم) 8 ) (2 عرصة الزيتون)

فاس) (31111 االندلس) الضحي  ( 

املغرب.

بوشكورت) العالي  عبد  السيد 

حي واد فاس) (33 زنقة) ( 1 عنوانه(ا))

31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) توحيش  أحمد  السيد 
الطابق) رقم) 8 ) (2 عرصة الزيتون)

فاس) (31111 ( االندلس) الضحي  ( 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

درنبر) ( 6 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2121)تحت رقم)  36.

 25I

TM LEXPERT

شركة االستشارات و البنية 
التحنية الصناعية
إعالن متعدد القرارات

TM LEXPERT

حي القدس 26 تجزئة االمل اقامة 

عمر   رقم 7  البرنو�سي الدار 

 Casablanca ،21811 ،البيضاء

MAROC

شركة االستشارات و البنية التحنية 

الصناعية  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي: تجزئة 

I زنفة 8   الطابق 2 حي القدس  

اليرنو�سي  5  - 21811 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.262 13

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)يناير) 212

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

توسيع نشاط الشركة وذلك باظافة)

االنشطة النالية:)))))))) .)البنية التحتية)

املعلومات) تكنولوريا  لشبكات 

2.)االستشارات) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( واالتصاالت)

والهندسة في البنية التحتية)))))))))))))3. 

الحديدية))))))))))))) للسكك  التحتية  البنية 

تكنولوريا) (- األتمتة) (- الكهرباء) (. 

املعلومات الصناعية)))))))))))))-5)البنية)

التحتية للشبكة الكهربائية)))))))))))))6. 

7.)األشغال) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( صناعة التجهيز)

العامة)))))))))))))8)حراسة)/)تنظيف)/)

صيانة املساحات الخضراء.



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2952

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

شركة)) ( ( الى) الشركة  تسمية  تغيير 

البنية) في  والهندسة  االستشارات 

التحتية))))))))))))))))

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

نشاط الشركة

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

التسمية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 76217..

 27I

مكت  الدراسات املحاسباتية والتسيير

MASSIGAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

مكت  الدراسات املحاسباتية 

والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطال  

الطابق الثاني املكت  رقم 6 ، 

11 35، ررسيف املغرب

MASSIGAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

ملوية الرقم  3  - 11 35 ررسيف 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2121 درنبر) في) 3) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«711.111)درهم»)أي من)»311.111 

عن) درهم») ( .111.111« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)28)يناير)

 212)تحت رقم) 993/212.

 28I

smaticomp

TRANS RSM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca(maroc

TRANS RSM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  5  شارع 
أسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 
اليسرى ن ج حي املعاريف - 21111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 87 85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
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  اإلقتضاء)

.TRANS RSM
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اإلرساليات و املستخدمين) البضائع،)

لصالح اآلخر.
عنوان املقر االرتماعي):) 5 )شارع)
أسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة)
 21111 (- اليسرى ن ج حي املعاريف)

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سعد رفيق):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
)السيد سعد رفيق):)111 )بقيمة)

11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) رفيق  سعد  السيد 

شقة) (73 عمارة) الريان  باب  إقامة 

12)دار بوعزة النواصر)21111)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) رفيق  سعد  السيد 

شقة) (73 عمارة) الريان  باب  إقامة 

12)دار بوعزة النواصر)21111)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763113.

 29I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

TOUT AUTO 2020«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«TOUT(AUTO 2020 »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: إقامة 

البشرى، رقم  ، الجديدة. - 111 2 

الجديدة املعرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 6333

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2 )يناير) 212

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد املهدي القري�سي كمسير)

السيد) استقالة  بعد  للشركة  وحيد 

هشام العيا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  رقم)  :) بند 

مايلي:)تعيين مسير رديد للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم)25919.
 31I

A. SAAIDI CONSULTANTS

OH MY BUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A. SAAIDI(CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

OH MY BUN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  شارع 
املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6، الطابق 

الثالث، شقة 3،   أنفـا - 11 21 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 86.569

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MY BUN
يكمن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غرض الشركة في:
فتح واستغالل املطاعم؛ (•

والحالوة) الخبازة  منتجات  طهي 
الحفالت) ومجهز  فيينا،) وحالوة 
والبيتزا) السريعة،) والوربات 
واملثلجات املستهلكة في عين املكان أو)

لألخذ؛
اإلطعام في عين املكان و لألخذ؛

والتظاهرات) االستقباالت 
لألحداث؛
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والتصدير) االستيراد  (•
ونصف) بالجملة  والبيع  والشراء)
للقهوة) والتقسيط  الجملة 
والحبوب) والتوابل  والشكالطة 
باألعشاب) والشاي  والشاي 
ومحضرات أخرى تحت رميع أشكال)
التلفيف،)كبسوالت وحبوب وأكياس)

وعل ؛
رميع) أكثر  وعموما  ( ( (•
الصناعية،) التجارية،) العمليات 
واملالية،) العقارية  أو  واملنقولة 
غير) أو  مباشرة  بكيفية  املرتبطة 
الذكر،) السالفة  باألغراض  مباشرة 
أو التي من شأنها أن تشجع اإلنجاز)
وكذا كل مشاركة مباشرة) والتنمية،)
في) أو غير مباشرة على أي شكل كان،)
املقاوالت التي لها أغراض مماثلة أو)

مرتبطة..
شارع) ( (: االرتماعي) املقر  عنوان 
املسيرة زنقة)6)أكتوبر رقم)6،)الطابق)
الثالث،)شقة)3،)))أنفـا)-)11 21)الدار)

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:
زورة) السعيدي  مريم  السيدة 
الطاهري)):)مائة)(11 ))حصة شركة)
للحصة) درهم  (( 11) مائة) ذات 
(، 11 إلى) من) ) املرقمة  الواحدة،)
القيمة) واملدفوعة  بكاملها  املكتتبة 
للشريك) بكاملها  واملمنوحة  نضيا 

الوحيد.)بقيمة)11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
زورة) السعيدي  مريم  السيدة 
الطاهري))عنوانه(ا))بالدار البيضاء)–)
1 21.1)الدار) 28 ،)شارع بوركون)-)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
زورة) السعيدي  مريم  السيدة 
الطاهري)(الشريك الوحيد))عنوانه(ا))
بالدار البيضاء)–)28 ،)شارع بوركون)

-)1 21.1)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)89 762.

 3 I

ANDERSEN CONSULTING

SB2B CONSULTING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
SB2B CONSULTING SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  3 شارع 
صنهارة اقامة دريم الطابق االول 
شقة رقم 8 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SB2B (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONSULTING SARL
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العام) القطاع  االستشارات لشركات 

والخاص.
عنوان املقر االرتماعي):) 3)شارع)
االول) الطابق  دريم  اقامة  صنهارة 
شقة رقم)8)-)91111)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: السيدة هند البوزكراوي)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: الخلخالي) عماد  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

البوزكراوي) هند  السيدة 
تاركة) (38 تجزئة ازهار رقم) عنوانه(ا))

31 1 )مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) الخلخالي  عماد  السيد 
 3)شارع صنهارة اقامة دريم الطابق)
طنجة) (91111  8 رقم) شقة  االول 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حسنية بنبريك عنوانه(ا))
  1 31 5 )تاركة) اقامة الزيتون رقم)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238689.
 32I

JIYAR JAOUAD

BWILDING SAIDIA
إعالن متعدد القرارات

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

BWILDING SAIDIA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: تجزئة 
زرفان املحل رقم 5  بناية 8ج 
السعيدية  - 63611 السعيدية 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 537

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)درنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
السيد) الشريك  املسير  استقالة 
لبطاقة) الحامل  بوترفاس  بوترفاس 
 F 571 5 ( رقم) الوطنية  التعريف 
معمر) السيد  الشريك  الغير  واملسير 
عبد العزيز الحامل لبطاقة التعريف)

. FB59363(الوطنية رقم

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بوترفاس) بوترفاس  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
شريك) كمسير  (F 571 5 ( رقم)
العزيز) عبد  معمر  السيد  وتعيين 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
شريك) غير  كمسير  (FB59636 رقم)
العزيز) عبد  عمارة  السيد  وتعيين 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)F 69631)كمسير شريك
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)-6)الحصص:)الذي ينص)
على) مقسمة  الحصص  مايلي:) على 
السيد بوترفاس بوترفاس) (: الشركاء)
محمد) يزيدي  السيد  (، ( 66 درهم)
67 درهم)،)السيد عمارة عبد العزيز)
 333 بايا محمد) السيد  درهم,) (   
   2 محمد) بوعزاوي  السيد  درهم,)
درهم)) السيد ردار فريد)   ) درهم,)

املجموع)111 )حصة
الذي) (: ( املال) -7رأس  رقم) بند 
راس املال املقسم) ينص على مايلي:)
درهم) ( 11 بقيمة) 111 حصة  الى)
السيد بوترفاس بوترفاس) (: للواحدة)
يزيدي) السيد  (، ( 6611 درهم)
السيد عمارة) (، 6711 درهم) محمد)
السيد) درهم,) (   11 العزيز) عبد 
السيد) درهم,) (33311 محمد) بايا 
بوعزاوي محمد)211  )درهم,)السيد)
املجموع) ( درهم) (   11 فريد) ردار 

11111 )درهم)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 8/212 .
 33I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HEALTH CARE ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2619 ، 1111 ، مراكش املغرب
 HEALTH CARE ADVISORY
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد 2619 - 

1111  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  1697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (22
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  اإلقتضاء)

.HEALTH CARE ADVISORY
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
والقابضة) واإلدارة  االستشارات 

واستثمارات األسهم.
57)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
(- (2619 البريد) صندوق  موريتانيا 

1111 )مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: فيزازي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هشام فيزازي عنوانه(ا)) 2 
 21 21 كاليفورنيا) ساعديون  زنقة 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام فيزازي عنوانه(ا)) 2 
 21 21 كاليفورنيا) ساعديون  زنقة 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم) 995  .
 3 I

AFRODITA

  SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE KOUR

شركة املحاصة
تعيين مسير رديد للشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE(CIVILE  IMMOBILIERE
KOUR  شركة املحاصة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 53 زنقة 
عالل بن عبد هللا الشقة رقم 9  - 

91111 طنجة املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28 29

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) يناير) 212) ( 9 املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

الشوفاني ادريس))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238589.
 35I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

 DIFAF OUM ERRABII«
«MULTISERVICES

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 DIFAF OUM ERRABII»
MULTISERVICES» »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: رقم 6، 
الطابق األول، تعاونية الصداقة، 

أزمور - 11  2 أزمور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 6629

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في) 2)يناير) 212

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

 DIFAF OUM« شركة:) حل  تقرر 

(«ERRABII MULTISERVICES

السيد) وتعيين  املسؤولية  محدودة 

للشركة) كمصفي  باشل  بوشعي  

(،6 برقم) الكائن  التصغية  ومقر 

الصداقة،) تعاونية  األول،) الطابق 
أزمور

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  رقم) 3:) بند 

مايلي:)حل الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم)25918.

 36I

اورو افريك إكسبير

 AMI SOLUTIONS SARLAU
 l’enseigne  HAKAMAMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 

صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

1111 ، مراكش املغرب

 AMI(SOLUTIONS« SARLAU»

 « l’enseigne « HAKAMAMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 256، 

تجزئة صوفيا الوردة، تاركة مراكش 

- 1111  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (28

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  اإلقتضاء)
 AMI SOLUTIONS» SARLAU»

.«(l’enseigne(«(HAKAMAMA
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العامة لجميع املنتجات االستهالكية.

عنوان املقر االرتماعي):)رقم)256،)
تجزئة صوفيا الوردة،)تاركة مراكش)

-)1111 )مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ( .111 ( (: السيد ابا رشيد)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
ح) عنوانه(ا)) رشيد  ابا  السيد 
 2 رقم) تيشكا  تجزئة  (5 الوحدة) م 

1111 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ح) عنوانه(ا)) رشيد  ابا  السيد 
 2 رقم) تيشكا  تجزئة  (5 الوحدة) م 

1111 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)  99  .
 37I

GLOBAL MATERIAL INDUSTRY SARL

 GLOBAL MATERIAL
INDUSTRY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 GLOBAL MATERIAL INDUSTRY
SARL

العمارة رقم 2 9، الشقة رقم  ، 
املكت  رقم 2، تجزئة املسار، طريق 
أسفي، 1111  مراكش املغرب ، 

Marrakech(Maroc ، 1111
 GLOBAL MATERIAL INDUSTRY

 SARL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي العمارة 
رقم 2 9، الشقة رقم  ، املكت  

رقم 2، تجزئة املسار، طريق أسفي، 

 Marrakech 1111  مراكش املغرب

1111  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GLOBAL MATERIAL INDUSTRY

.SARL

غرض الشركة بإيجاز):)

والبارا) والكيمياء) التعدين  معالجة 

كيمياء

املعدنية) املواد  استخراج 

الصناعية والطاقية

استيراد و تصدير).

العمارة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
املكت ) رقم) ،) الشقة  (،9 2 رقم)
تجزئة املسار،)طريق أسفي،) (،2 رقم)

 Marrakech(1111 )مراكش املغرب

1111 )مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد املجيد الجرني)):)) 33 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد موالي عبد الخالق تومي)):))

333)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

حصة) (333 ( (: ( كلو) السيد عمر 

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الجرني)) املجيد  عبد  السيد 
عنوانه(ا))رقم)2 ،))تجزئة الصنوبر،)
مراكش) ( 1 11 مراكش) اإلزدهار،)

املغرب.
تومي)) الخالق  عبد  موالي  السيد 
الليمون،) تجزئة  ( 6 رقم) عنوانه(ا))
مراكش) ( 1 21 مراكش) تاركة،)

املغرب.
السيد عمر كلو))عنوانه(ا))دوار دار)
  23 2 تمصلوحت،)مراكش) العين،)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الجرني)) املجيد  عبد  السيد 
عنوانه(ا))رقم)2 ،))تجزئة الصنوبر،)
مراكش) ( 1 11 مراكش) اإلزدهار،)

املغرب
تومي)) الخالق  عبد  موالي  السيد 
الليمون،) تجزئة  ( 6 رقم) عنوانه(ا))
مراكش) ( 1 21 مراكش) تاركة،)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 
رقم) تحت  يناير) 212) (25

.M1 _2 _226 53 

 38I

ECOCOMPTA

BISCATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH(B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC

BISCATLAS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي كلم 
1511  طريق     عين السبع - 

21251 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99695

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 درنبر) في) 2) املؤرخ 

املصادقة على):

أيت) محمد  (ة)) السيد) تفويت 

ارتماعية) حصة  ( 8.611 الطال )

لفائدة)) حصة  ( 8.611 أصل) من 

كريم أيت الطال  بتاريخ) (ة)) السيد)

 2)درنبر)2121.

أيت) أمين  (ة)) السيد) تفويت 

211. )حصة ارتماعية من) الطال )

أصل)211. )حصة لفائدة))السيد)(ة))

درنبر) كريم أيت الطال  بتاريخ) 2)

.2121

أيت) إبراهيم  (ة)) السيد) تفويت 

211. )حصة ارتماعية من) الطال )

أصل)211. )حصة لفائدة))السيد)(ة))

درنبر) كريم أيت الطال  بتاريخ) 2)

.2121

أيت) سميرة  (ة)) السيد) تفويت 

من) ارتماعية  حصة  (611 الطال )

(ة)) السيد) ( 611)حصة لفائدة) أصل)

درنبر) كريم أيت الطال  بتاريخ) 2)

.2121

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763178.

 39I

NOBLACTION

 SWISS-ALARME
 SURVEILLANVE ET

GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 

3 الطابق األول رقم 5 ، 1111 ، 

مراكش املغرب

 SWISS-ALARME

 SURVEILLANVE ET

GARDIENNAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي مكت  2 
شقة رقم    إقامة لروبي عمارة 2 
رنان أورد رليز   - 1111  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  1523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
SWISS-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 ALARME SURVEILLANVE ET

.GARDIENNAGE
الحراسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

و املراقبة.
 2 :)مكت ) عنوان املقر االرتماعي)
 2 إقامة لروبي عمارة) شقة رقم)  )
1111 )مراكش) (- ( ( رنان أورد رليز)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
11 )حصة) ( (: السيد عادل ديراع)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ديراع  عادل  السيد 
18 )ب1205-)رونيف) شارع كاروج)

سويسرا)1111 )رونيف سويسرا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ديراع  عادل  السيد 
18 )ب1205-)رونيف) شارع كاروج)

سويسرا)1111 )رونيف سويسرا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ) 2) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9753  .
  1I
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ANDERSEN CONSULTING

 ACTIVLANG PRIVE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 ACTIVLANG PRIVE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : 85 شارع 

محمد الخامس اقامة دنيا الطابق 5 

رقم 22 - 91111 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.83837

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2121 درنبر) في) 3) املؤرخ 

 ACTIVLANG PRIVE SARL حل)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  ( 1.111

شارع محمد الخامس) (85 اإلرتماعي)

اقامة دنيا الطابق)5)رقم)22)-)91111 

طنجة املغرب نتيجة لتوقف نشاط)

الشركة.

و عين:

السيد(ة))سناء))الجزار و عنوانه(ا))

حي بلير شارع ابي شعي  دكالي رقم)

املغرب) طنجة  (91111  3 الشقة) (8

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي حي بلير) (2121 درنبر) بتاريخ) 3)

شارع ابي شعي  دكالي رقم)8)الشقة)

3)-)91111)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238592.

   I

DEMER CONSULTING

BESIKTEPE GROUP GLOBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DEMER CONSULTING

 BD(Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER(ETAGE(PLATEAU(A2

20000 ،، الدارالبيضاء املغرب

 BESIKTEPE GROUP GLOBAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 9   شارع 

عبداملومن الطابق 2 رقم 8  الدار 

البيضاء الدار البيضاء 211111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

762966

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (28

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  اإلقتضاء)

.BESIKTEPE GROUP GLOBAL

 CONSEIL(:(غرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION

عنوان املقر االرتماعي):)9  )شارع)

الدار) ( 8 رقم) (2 عبداملومن الطابق)

 211111 البيضاء) الدار  البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيد صامت بسكتيبي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صامت بسكتيبي عنوانه(ا))

إقامة الهمبرا سيدي بوزيد) ( 5 رقم)

115 2))الجديدة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صامت بسكتيبي عنوانه(ا))

إقامة الهمبرا سيدي بوزيد) ( 5 رقم)

115 2))الجديدة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)-.

  3I

N2M(CONSEIL-SARL

POMPI COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

POMPI COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

عاريض بلوك   شارع رقم 8  قرب 

صيدلية سارة - 62111 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  

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  اإلقتضاء)

.POMPI COMPANY
غرض الشركة بإيجاز):)-)التصدير)

و االستيراد.
-)توزيع الفحم املستورد..

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
قرب) ( 8 شارع رقم) عاريض بلوك) )
الناظور) (62111 (- سارة) صيدلية 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: السيد القا�سي محمد)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد القا�سي محمد عنوانه(ا))
حي امسعودا)62111)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد القا�سي محمد عنوانه(ا))
حي امسعودا)62111)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)21)يناير)

 212)تحت رقم)1  .

   I

PME CONSULTING GROUP

 MH ET BIL DE TRAVAUX
DIVERS ET NEGOCE

إعالن متعدد القرارات

PME CONSULTING GROUP
3  إقامة املوحدين شارع مصر م ج 

فاس ، 31111، فاس املغرب
 MH ET BIL DE TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: القطعة 
1  تجزئة العنبرة I S2 طريق عين 

السمن - 31111 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
61  9



2957 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2121)تم اتخاذ) 7 )درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
حصة) (511 تحويل) على  املصادقة 
خالد) السيد  طرف  من  ارتماعية 
الجكاني لفائدة السيد عبد الواحد)

اقشيش)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل مقر الشركة إلى العنوان التالي)
القطعة)1 )تجزئة العنبرة)I S2)طريق)

عين السمن فاس
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) الجكاني  خالد  السيد  استقالة 
السيد عبد) مهامه كمسير واستمرار 
كمسير) مهامه  في  مجدوب  العزيز 

للشركة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
اقشيش) الواحد  عبد  السيد  تعيين 

كمسير رديد للشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تبني قانون أسا�سي رديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االرتماعي  املقر  تحديد  تم 
 I S2 1 )تجزئة العنبرة) بالقطعة رقم)

طريق عين السمن فاس
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
تم تحديد رأسمال الشركة في) مايلي:)
11111 )درهم دفعت نقدا من طرف)
العزيز) عبد  السيد  كاآلتي  الشركاء)
درهم والسيد عبد) (51111 مجدوب)

الواحد اقشيش)51111)درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
  111 من) الشركة  رأسمال  يتكون 
11 )درهم) حصة ارتماعية من فئة)
السيد) كاآلتي  الشركاء) على  موزعة 
حصة) (511 مجدوب) العزيز  عبد 
 511 اقشيش) الواحد  عبد  والسيد 

حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)39 / 212.

  5I

segex

ADVISOR SCHOOL PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex
 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

 ADVISOR SCHOOL PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي   رقم 2 

شارع ابوظبي الطابق األول و الثاني 
الزهور   فاس - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
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  اإلقتضاء)

.ADVISOR SCHOOL PRIVE
مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تحضير االمتحانات و مركز للغات.
 2 رقم) ( ( (: عنوان املقر االرتماعي)
شارع ابوظبي الطابق األول و الثاني)
الزهور) )فاس)-)31111)فاس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: حديود) العزيز  عبد  السيد 
111. )حصة بقيمة)11.111 )درهم)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حديود) العزيز  عبد  السيد 

السكن الوظيفي اعدادية) عنوانه(ا))

31111)فاس) الزهور الزهور) )فاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حديود) العزيز  عبد  السيد 

السكن الوظيفي اعدادية) عنوانه(ا))

31111)فاس) الزهور الزهور) )فاس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 9 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)275.

  7I

ANDERSEN CONSULTING

ALMADEN MOROCCO SA
شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 ALMADEN MOROCCO SA

شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 1  شارع 

ابن زايدون اقامة ماروسا الطابق 

2 الشقة رقم   - 91111 طنجة 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8 873

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)19)درنبر)2121)تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

و) (ALMADEN MOROCCO SA

الكائن بالعنوان بني ورياغل رماعة)

 32312 (- ( 65 و) قمرة) 6 ) ايت 

الحسيمة املغرب و املسير من طرف)

السيد(ة))العلوي اسماعيلي العربي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم) 23859.

  9I

ECOCOMPTA

ECO TRAVID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH(B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC

ECO TRAVID  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 57 شارع 

رنين حي القدس البرنو�سي - 
1 216 الدار البيضاء  املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 17 89
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تعيين) 23)درنبر) املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

ادحسين الطي  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763131.

 51I

PME CONSULTING GROUP

خدمات فاالمي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

PME CONSULTING GROUP
3  إقامة املوحدين شارع مصر م ج 

فاس ، 31111، فاس املغرب
خدمات فاالمي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي القطعة 
 6  تجزئة نادية بنسودة - 31111 

فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35813



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2958

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2121 شتنبر) (22 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (2.911.111»

 3.111.111« إلى) درهم») ( 11.111»

مقاصة) إرراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر) ( 6 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2121)تحت رقم)2121/2726.

 5 I

FIDIA CONSEIL

ITCS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDIA CONSEIL

 BD 11 JANVIER 1ER 75

 ETAGE(CASABLANCA 75

 BD 11 JANVIER 1ER(ETAGE

 CASABLANCA، 20130،

CASABLANCA MAROC

ITCS شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 56 23  
75 شارع    يناير الطابق األول 

الشقة 69  الدار البيضاء 31 21 

CASABLANCA املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3779 7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2121 نونبر) (26 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد)ITCS))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111

شارع)    (75   23 56 اإلرتماعي)

يناير الطابق األول الشقة)69 )الدار)

 CASABLANCA  21 31 البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)تصفية نهائية.

و حدد مقر التصفية ب)75)شارع)

  69 الشقة) األول  الطابق  يناير  (  

الدار) (21 31 املغرب) الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.)

و عين:
السيد(ة))ياسين))))رتال و عنوانه(ا))

املغرب)31 21)الدار البيضاء)املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)75)شارع)

  69 الشقة) األول  الطابق  يناير  (  

الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)756668.

 52I

 INSTITUT PRIVE MEDITERRANEE

SPECIALISEE EN TOURISME ET HOTELLERIE

KYM ALLIANCE CONF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KYM ALLIANCE CONF

5   شارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،91111 ، 28 الرابع شقة

Maroc

KYM ALLIANCE CONF شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي املنطقة 

الصناعية كزناية قطعة 15 -18  

الطابق   طنجة - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KYM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ALLIANCE CONF
غرض الشركة بإيجاز):)املالبس و)

املنسورات.
املنطقة) (: عنوان املقر االرتماعي)
 405-408 قطعة) كزناية  الصناعية 
طنجة) (91111 (- طنجة) الطابق) )

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .661 ( (: ابطوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  .661 ( (: املوغة) كريم  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
املامون) يوسف  محمد  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .681 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ابطوي  محمد  السيد 
مجمع ديار طنجة مجموعة)2 )عمارة)
 91111 طنجة) ( 1 رقم) (2 طابق) (5

طنجة املغرب.
املامون) يوسف  محمد  السيد 
اقامة شامة) البرانص  حي  عنوانه(ا))
73)طنجة) 2712)رقم) 7)قطعة) طابق)

91111)طنجة املغرب.
السيد املوغة كريم عنوانه(ا))حي)
 91111 طنجة) (8 املرس اشناد زنقة)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ابطوي  محمد  السيد 
مجمع ديار طنجة مجموعة)2 )عمارة)
 91111 طنجة) ( 1 رقم) (2 طابق) (5

طنجة املغرب
املامون) يوسف  محمد  السيد 
اقامة شامة) البرانص  حي  عنوانه(ا))
73)طنجة) 2712)رقم) 7)قطعة) طابق)

91111)طنجة املغرب
السيد املوغة كريم عنوانه(ا))حي)
 91111 طنجة) (8 املرس اشناد زنقة)

طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238711.
 53I

FIDUCIAIRE BAMMOU

 GLOBAL GENERAL
CONTRACTOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA(Maroc
 GLOBAL GENERAL

CONTRACTOR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
هارون الرشيد إقامة فردوس رقم 3 
ميموزا القنيطرة - 111   القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58329
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 GLOBAL GENERAL (: تسميتها)

.CONTRACTOR
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال متنوعة
مطور عقارات

مقاول نقل البضائع.
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 3 هارون الرشيد إقامة فردوس رقم)
ميموزا القنيطرة)-)111  )القنيطرة)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

((: السيد املسكاني الفياللي العربي)
511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)
 511 ( (: هيتم) بلمقيصية  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العربي) الفياللي  املسكاني  السيد 
عنوانه(ا)) 2)زنقة عبد هللا بن رواحة)
الرباط) السوي�سي  راكوبة  تجزئة 

1111 ))الرباط املغرب.
السيد بلمقيصية هيتم عنوانه(ا))
  3 زاوية احمد شوقي و مليلية رقم)

القنيطرة)111  )القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العربي) الفياللي  املسكاني  السيد 
عنوانه(ا)) 2)زنقة عبد هللا بن رواحة)
الرباط) السوي�سي  راكوبة  تجزئة 

1111 ))الرباط املغرب
السيد بلمقيصية هيتم عنوانه(ا))
  3 زاوية احمد شوقي و مليلية رقم)

القنيطرة)111  )القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)21)يناير)

 212)تحت رقم)9 9.
 5 I

FIDALIC CONSEIL

DAR DONAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIDALIC CONSEIL
االزدهار امتداد عمارة رقم 8   ، 

1111 ، مراكش املغرب
DAR DONAB  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 53 دار 
الباشا باب دكالة - 1111  مراكش 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2993

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)أكتوبر)2121)تم اإلعالم)

و توزيع) ( بوفاة الشريك احمد بناجي)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2121 شتنبر) (23 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

السيد(ة))فطومة الغناي))،))526 
حصة).

((، ( ( بناجي) علي  محمد  السيد(ة))
837. )حصة).

السيد(ة))محسن بناجي)))،))837.  
حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9982  .
 55I

FIDIA CONSEIL

OUED*ZEM-CINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDIA CONSEIL
 BD 11 JANVIER 1ER 75

 ETAGE(CASABLANCA 75
 BD 11 JANVIER 1ER(ETAGE

 CASABLANCA، 20130،
CASABLANCA MAROC

OUED*ZEM-CINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي 75 شارع 

   يناير الطابق األول الشقة 
69  الدار البيضاء - 31 21 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9283

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)12)يوليوز)2121)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
OUED*ZEM- الوحيد) الشريك 
CINE))مبلغ رأسمالها)11.111 )درهم)
شارع) (75 اإلرتماعي) مقرها  وعنوان 
  69 الشقة) األول  الطابق  يناير  (  
الدار البيضاء)-)31 21)الدار البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)تصفية نهائية.
و حدد مقر التصفية ب)75)شارع)

  69 الشقة) األول  الطابق  يناير  (  

الدار) (21 31 املغرب) الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.)

و عين:
الدين) زين  ( محمد) السيد(ة))

الدار) (21 31 إيطاليا) عنوانه(ا)) و 

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
األول) الطابق  يناير  شارع)  ) (75 (:

الشقة)69 )الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم)9761.

 56I

EXPROX SARL AU

MY FRANCE MOUSSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 28631، 

املحمدية املغرب

MY FRANCE MOUSSE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 7 
رقم 5 طابق الثاني الشقة رقم   

سعادة سيدي البرنو�سي  - 1 216 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 73 79

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRANCE MOUSSE
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البياضات.
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
طابق الثاني الشقة رقم)   (5 رقم) (7
 216 1 (- ( سعادة سيدي البرنو�سي)

الدارالبيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: الهنيوي محمد) السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الهنيوي محمد عنوانه(ا)) السيد 
مليل) تيط  رقم) 22) األمل) ) حي 

1 296)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الهنيوي محمد عنوانه(ا)) السيد 
مليل) تيط  رقم) 22) األمل) ) حي 

1 296)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2121)تحت رقم)2 73 7.

 57I

إئتمانية)BKM)لإلرشادات

STE DISKA  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية BKM لإلرشادات
رقم 1  تجزئة املركز ورزازات ، 

5111 ، ورزازات املغرب
STE(DISKA  SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار اكويم  

اغرم نوكدال  - 5111   ورزازات 
املغرب



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2960

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  25 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISKA  SARL
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع) نقل  و  الغازية  املشروبات 

لحساب الغير.
دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
   5111 (- ( نوكدال) اغرم  ( اكويم)

ورزازات املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: ايدير) ( حمدوش) السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 511 ( (: لحسن) حمدوش  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
املغرب) عنوانه(ا)) املغرب  السيد 

5111 )ورزازات املغرب.
السيد حمدوش لحسن عنوانه(ا))
  5111 ( نوكدال) اغرم  ( اكويم) دوار 

ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ايدير عنوانه(ا)) ( السيد حمدوش)
  5111 تنغبر) ( امسمرير) ( اقديم)

ورزازات املغرب
السيد حمدوش لحسن عنوانه(ا))
  5111 ( نوكدال) اغرم  ( اكويم) دوار 

ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

 212)تحت رقم)62.
 58I

مكت  التدبير العقاري و املحاسبة

 SOCIETE BRULOC GESTION
شركة بريلوك رستيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

مكت  التدبير العقاري و املحاسبة
55 شارع موالي ادريس االول الشقة 

 ، 111  ، الصويرة املغرب
 SOCIETE BRULOC GESTION

شركة بريلوك رستيون »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: دوار 
الغزوة  مشروع حدائق  دوول 
الكيلومتر 8-- الصويرة 111   

ESSAOUIRA املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 79 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)1 )نونبر)2121)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وهو:
 LES دوول) ( حدائق) شعار 

JARDINS D’EOLE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالصويرة))بتاريخ) 2)يناير)

 212)تحت رقم) 26/212.
 59I

fidmanar

L.B RADIOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidmanar
3   شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 1111 ، 

marrakech(maroc
L.B RADIOLOGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عالل 
الفا�سي محل 7 .8 .9 .21. 2 رليز 

- 1111  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  161 

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 L.B (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RADIOLOGIE

-مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشعة.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

عالل الفا�سي محل)7 .8 .9 .21. 2 

رليز)-)1111 )مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: الزوية) بن  ليلى  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيدة))ملياء)البقالي):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 (: الزوية) بن  ليلى  السيدة  (

بقيمة)51.111)درهم.

السيدة))ملياء)البقالي):)511)بقيمة)

51.111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ليلى بن الزوية عنوانه(ا)))

ابن) تعاونية  الحمراء) تجزئة  ( م) ح 

مراكش) ( 1111 رقم) 6  طفيل 

املغرب.

عنوانه(ا)) البقالي  ملياء) ( السيدة)
اقامة بوكانفيلي تجزئة بويزكارن) (23

مراكش)1111 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ليلى بن الزوية عنوانه(ا)))

ابن) تعاونية  الحمراء) تجزئة  ( م) ح 

مراكش) ( 1111 رقم) 6  طفيل 

املغرب

عنوانه(ا)) البقالي  ملياء) ( السيدة)
اقامة بوكانفيلي تجزئة بويزكارن) (23

مراكش)1111 )مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9839  .

 61I

fidmanar

W&Z INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmanar
3   شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 1111 ، 

marrakech(maroc
W&Z INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي منطقة 
ليفرناج إقامة بلم سكوير متجر رقم 

6 رليز - 1111  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  1689

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 W&Z (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST
تأرير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات.
منطقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
ليفرناج إقامة بلم سكوير متجر رقم)

6)رليز)-)1111 )مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد وسيم شركو):))511)حصة)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

511)بقيمة) (: السيد وسيم شركو)
51.111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد وسيم شركو عنوانه(ا))رقم)
زنقة عمر بن شم�سي السوي�سي) (1 

71 1 )الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وسيم شركو عنوانه(ا))رقم)
زنقة عمر بن شم�سي السوي�سي) (1 

71 1 )الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)7 99  .
 6 I

مكت  الخبرة في املحاسبة

STE SALMETRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

مكت  الخبرة في املحاسبة
21 زنقة ابن بطوطة ، 52111، 

الراشيدية املغرب
STE SALMETRAV SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 2  
الحي الصناعي تاركة الجديدة  - 

52111 الراشيدية املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.232 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)29)درنبر)2121)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االرتماعي  املقر 
تاركة) الصناعي  الحي  ( 2 »رقم) من)
الراشيدية) (52111 (- ( الجديدة)
املغرب»)إلى)»تجزئة العمالة رقم) 3  
الراشيدية)) (52111 (- ( ( الطابق األول)

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)28)يناير)

 212)تحت رقم)9 .
 62I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

CREATEURS D›ESPOIR-
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
CREATEURS(D›ESPOIR-SARL-

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي فاس رقم 
52 القطعة باب األطلس   زواغة 
العليا املتجر   الطابق األر�سي  - 

3111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
659 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (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  اإلقتضاء)
CREATEURS( D’ESPOIR-SARL-

.AU
البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصناعي.
عنوان املقر االرتماعي):)فاس رقم)
زواغة) األطلس) ) باب  القطعة  (52
(- ( األر�سي) الطابق  املتجر) ) العليا 

3111)فاس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: عرعار) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عرعار  مريم  السيدة 

إقامة أمين عمارة رقم)1 )الشقة رقم)
النررس ب فاس) (2 زنقة البرتقال) (2

3111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عرعار  مريم  السيدة 

إقامة أمين عمارة رقم)1 )الشقة رقم)
النررس ب فاس) (2 زنقة البرتقال) (2

إقامة أمين عمارة رقم)1 )الشقة رقم)
النررس ب فاس) (2 زنقة البرتقال) (2

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)55 .

 63I

ريزينور ش.ذ.م.م

RESINOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

ريزينور ش.ذ.م.م

37-39 شارع موالي سليمان عين 

السبع البيضاء ، I ،29311لبيضاء 

املغرب

RESINOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي    تجزئة 

املاهي زنقة 2 رقم  5 عين السبع   - 

21811 الدار البيضاء املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 719

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) يناير) 212) ( 8 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 

من) أي  درهم») (9.911.111« قدره)

«1.111.111 )درهم»)إلى)»11.111  

عدد)) تخفيض  (: طريق) عن  درهم»)

األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)13 763.

 6 I

FISCALITE DE LA CAPITALE SARL

 البيل في ش.م.  
 LABEL’VIE S.A 

شركة املساهمة
إنشاء)فرع تابع للشركة

 FISCALITE DE LA CAPITALE
SARL

279، شارع محمد الخامس، رقم    
، 1111 ، الرباط املغرب.

 LABEL’VIE «- « .البيل في ش.م «
S.A»  شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : كلم 3.5، 
طريق زعير، السوي�سي،  - 71 1  

الرباط، املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 87 97

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2 )مارس)5 21)تقرر إنشاء)
(« تحت التسمية) ( تابع للشركة) ( فرع)
و) ( (« بانوراميك) كازابالنكا  في  البيل 
شارع بانوراميك،) (: الكائن بالعنوان)
عين الشق،))-)71 21)الدار البيضاء،)
املغرب و املسير من طرف السيد(ة))

زهير بناني).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763175.

 65I

1

كودية زوار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 imm.A(appt(n°15 almansour
 zerka(meknes ، 50500، meknes

maroc
كودية زوار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 33  

مرران 6 باب منصور   مكناس  

51111   مكناس   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

كودية) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

زوار.

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة-)تصدير وإستيراد.

عنوان املقر االرتماعي):)رقم)33  

مكناس)) ( ( منصور) باب  (6 مرران)

51111)))مكناس)))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الضو عادل):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عادل  الضو  السيد 

مكناس))51111)مكناس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عادل  الضو  السيد 

مكناس)51111)مكناس))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم) 8 .
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FIDUCIAIRE(AJBARI(sarl

BALMUS
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE(AJBARI(sarl

AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

BALMUS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: 

شارع محمد الخامس، إقامة 

طنجابوليفار، عمارة رقم A، الطابق 

األول، شقة رقم 5  - 91111 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.768 9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) يناير) 212) ( 2 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 

مايلي:)تسجيل وفاة الشريك الرفاعي)

مصطفى.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اعتماد ذوي الحقوق كشركاء)ردد.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

املصادقة على قسمة رديدة) مايلي:)

لرأسمال الشركة.

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

انهاء)مهام املسير املتوفى.

على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 

مايلي:)تعيين السيد بالقا�سي توفيق،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)R288838)كمسير وحيد للشركة)

مع عدم تحديد املدة.

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

اعتماد التوقيع االنفرادي للمسير في)

رميع املعامالت.

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
القانون) من  محينة  نسخة  اعتماد 

السا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي) (: املساهمات) (:6 رقم) بند 
اآلتي) قدم الشركاء) ينص على مايلي:)
النقدية) املساهمات  أسمائهم  ذكر 
توفيق) بالقا�سي  ( ( السيد) التالية):))-)

مبلغ)51.111)درهم.)))))-)
 6.211 السيد ة الفقيري ايمان مبلغ)
السيد ة املرابط) درهم.)))))))))-)

مليكة مبلغ)8.311)درهم.))-)
مبلغ) أمين  محمد  الرفاعي  السيد 
الرفاعي) السيد  211.  )درهم.)))-)

عالء)الدين مبلغ)211.  )درهم.)))-)
 7. 11 مبلغ) زين   الرفاعي  اآلنسة 

درهم.)))))
((: املساهمات) مجموع 

11.111 درهم..)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 
السجل) من  (817 رقم) تحت  (212 

التلرتيبي.

 67I

CRI MEKNES

 LA SOCIÉTÉ DE
 COMMERCIALISATION

 DU BOIS ET LOYER
 DE MATERIEL DE

MENUISERIE« SARL
إعالن متعدد القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 la(société(DE
 COMMERCIALISATION DU

 BOIS ET LOYER DE MATERIEL
DE(MENUISERIE« SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: 63 زنقة 

الشهيد عبد السالم املزكلدي 
الرياض - 51111 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 8  3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2121)تم اتخاذ) 3 )درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (: (1- رقم) قرار 
القانوني) الشكل  تغيير  مايلي:)
املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
الى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 
(-. الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 
فئة) من  االرتماعية  الحصص  بيع 
العبدالوي) نجية  () ( حصة) (5111
الحاملة للبطاقة الوطنية عدد دال)
2511)حصة))علي أمراني)   9  )ب)
علوي الحامل للبطاقة الوطنية عدد)
لفائدة) (( 2511)حصة) 3612)ب) دال)
.)وقبول استقالة) السيد سعيد رامي)
علي أمراني علوي من مهام) ( السيد)
التسيير).))وتعيين السيد سعيد رامي)
    BK 5632((الحامل للبطاقة الوطنية
رقم) ( 1 زنقة) الفضل  والساكن حي 
51 )عين الشق الدار البيضاء)كمسير)

رديد للشركة.))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
ينص) الذي  (:1-12-43 رقم) بند 
القانوني) الشكل  تغيير  مايلي:) على 
املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
الى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 
(-. الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 
فئة) من  االرتماعية  الحصص  بيع 
العبدالوي) نجية  () ( حصة) (5111
الحاملة للبطاقة الوطنية عدد دال)
2511)حصة))علي أمراني)   9  )ب)
علوي الحامل للبطاقة الوطنية عدد)
لفائدة) (( 2511)حصة) 3612)ب) دال)
.)وقبول استقالة) السيد سعيد رامي)
علي أمراني علوي من مهام) ( السيد)
التسيير).))وتعيين السيد سعيد رامي)
    BK 5632((الحامل للبطاقة الوطنية
رقم) ( 1 زنقة) الفضل  والساكن حي 
51 )عين الشق الدار البيضاء)كمسير)

رديد للشركة.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)73 .

 68I
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safe(fast(clean

SAFE FAST CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

safe(fast(clean
شارع عبد هللا الهابطي اقامة 

القدس رقم  3 ، 91111، طنجة 
املغرب

SAFE FAST CLEAN  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عبد 
هللا الهبطي اقامة القدس رقم  3 - 

91111 طنجة املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96765

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2121)تم تعيين) 22)درنبر) املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

املرابط))نورالدين كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)816.

 69I

FOUZMEDIA

ZOOM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ZOOM TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
منصور الدهبي عمارة فيكيك الرقم 
   مكت  رقم 3 - 111   القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
581 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (28
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  اإلقتضاء)

.ZOOM TRANS
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين.
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
منصور الدهبي عمارة فيكيك الرقم)
111  )القنيطرة)   )مكت  رقم)3)-)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) السيدة يوسفي اسماء)

القنيطرة)111  )القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) السيدة يوسفي اسماء)

القنيطرة)111  )القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)15)يناير)

 212)تحت رقم)-.

 71I

FOUZMEDIA

B.N.K. TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
B.N.K. TRANS

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 7 2 

سكتور ب حي الحاج منصور - 

111   القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58 3 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (2 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 B.N.K.(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين.

 2 7 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- منصور) الحاج  حي  ب  سكتور 

111  )القنيطرة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خالد بن زيدان عنوانه(ا))

 2 7 الرقم) ب  سكتور  املنزه  حي 

111  )القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد بن زيدان عنوانه(ا))

 2 7 الرقم) ب  سكتور  املنزه  حي 

111  )القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)25)يناير)

 212)تحت رقم)-.

 7 I

FOUZMEDIA

 SOCIÉTÉ ADAM SABL A
TRAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير رديد للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
  SOCIÉTÉ ADAM SABL A TRAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي املغرب 
العربي زنقة تريبولي الرقم  9 - ---- 

تازة املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 219

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
9 21)تم تعيين) 18)غشت) املؤرخ في)
مسير رديد للشركة السيد(ة))العلمي)

هشام كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (17 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2121)تحت رقم)59 .
 72I

FOUZMEDIA

4P AVENIR GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
P AVENIR GROUP   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة أ 9  
محل رقم   املنصور 3  - --- مكناس 

املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 5 73

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)أكتوبر)2121)تم تعيين)
مسير رديد للشركة السيد(ة))محمد)

الناجي كمسير وحيد.
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تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) بتاريخ) 2) ( بمكناس) التجارية 

2121)تحت رقم)3876.

 73I

FOUZMEDIA

 INVEST MULTISERVICE
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 INVEST MULTISERVICE

MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 
الكولف GH 101 عمارة أ 8 3 

الشقة 2  مهدية - 111   القنيطرة 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8827
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2121 درنبر) ( 8 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (2.911.111»
 3.111.111« إلى) درهم») ( 11.111»
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)15)يناير)

 212)تحت رقم)  .

 7 I

FOUZMEDIA

4P AVENIR GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
  P AVENIR GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة أ 9  
محل رقم   املنصور 3 - --- مكناس 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 5 73

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 درنبر) ( 8 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») ( .911.111»
 2.111.111« إلى) درهم») ( 11.111»
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)392.

 75I

FOUZMEDIA

LILA CATRING MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
LILA CATRING MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي مجمع 

االخالص عمارة 1  الشقة رقم 9  - 
--- طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 555
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 درنبر) ( 7 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (2.911.111»
 3.111.111« إلى) درهم») ( 11.111»
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 2 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)261.

 76I

FOUZMEDIA

SOGENET MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOGENET MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 

شيماء    الشقة 1  الطابق الثالث 

االحمدية - --- مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1915

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2121 درنبر) ( 8 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») ( .911.111»

 2.111.111« إلى) درهم») ( 11.111»

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (22 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)397.

 77I

FOUZMEDIA

GUASTORI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

GUASTORI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 9  

بلوك ف الرقم   الحوزية - 111   

القنيطرة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37153

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2121 درنبر) (23 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») ( .611.111»

 2.111.111« إلى) درهم») ( 11.111»

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)15)يناير)

 212)تحت رقم)5 .

 78I

FOUZMEDIA

LECOTRAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

LECOTRAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 

الكولف    GH عمارة 3 الشقة 7 

مهدية - 111   القنيطرة املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1627

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2121 درنبر) ( 8 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (2.911.111»

 3.111.111« إلى) درهم») ( 11.111»

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 3  ( بالقنيطرة) االبتدائية 

درنبر)2121)تحت رقم)771 .

 79I
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FOUZMEDIA

4P AVENIR GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
P AVENIR GROUP  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة أ 9  
محل رقم   املنصور 3 - --- مكناس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 5 73

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2121 أكتوبر) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
هنيدة) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  (211
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111
أكتوبر) (12 بتاريخ) زروالي  اسماء)

.2121
هنيدة) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  (811
111. )حصة لفائدة))السيد)(ة))رانيا)

زروالي بتاريخ)12)أكتوبر)2121.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
نونبر) بتاريخ) 2) ( بمكناس) التجارية 

2121)تحت رقم)3876.

 81I

FIDUBAC SARL

MAR CHICA GRANIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador(maroc
MAR CHICA GRANIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 
بوسردون الناظور - 62111 الناظور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9 5 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) (16 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (MAR CHICA GRANIT
وعنوان) درهم  ( 1.111 رأسمالها)
بوسردون) حي  اإلرتماعي  مقرها 
املغرب) الناظور  (62111 (- الناظور)

نتيجة ل):)عدم بلوغ الهدف.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بوسردون الناظور)-)62111))الناظور)

املغرب.)
و عين:

و) فراجي  ( ( رمال) السيد(ة))
الناظور) عنوانه(ا))حي املطار رقم) 5)
62111))الناظور املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
و) فراجي  ( ( حكيمة) السيد(ة))
الناظور) ( 5 عنوانه(ا))حي املطار رقم)
62111))الناظور 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 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم)69 .

 8 I

mohammed(boumzebra

STE BOUGER TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE BOUGER TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 

الثاني حي ابتسام شارع عالل بن 

عبد هللا الرقم 78  - 23211 الفقيه 

بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 6 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUGER TRAVAUX
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في االشغال املختلفة او البناء)-)تجار)

االرا�سي.

الطابق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الثاني حي ابتسام شارع عالل بن عبد)

الفقيه بن) (23211 (- ( 78 هللا الرقم)

صالح املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

111.111,11. )درهم،)مقسم كالتالي:

 5.111 ( (: محمد) بومزبرة  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السالم) عبد  الجراري  السيد 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (5.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  بومزبرة  السيد 

الفقيه بن) (23211 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.

السالم) عبد  الجراري  السيد 

 23211 بن صالح) ( الفقيه) عنوانه(ا))

الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  بومزبرة  السيد 
الفقيه بن) (23211 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب
السالم) عبد  الجراري  السيد 
 23211 الفقيه بن صالح) عنوانه(ا))

الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)
28)يناير) 212)تحت رقم) 212/  .
 82I

FIDUBAC SARL

MAR CHICA GRANIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador(maroc
MAR CHICA GRANIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي : حي 
بوسردون الناظور - 62111  

الناظور   املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9 5 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) (16 املؤرخ في)
MAR CHICA GRANIT)شركة ذات)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  ( 1.111
الناظور) بوسردون  حي  اإلرتماعي 
املغرب نتيجة) ( ( الناظور) ( (62111 (-

لعدم بلوغ الهدف.
و عين:

و) فراجي  ( رمال) ( السيد(ة))
الناظور) عنوانه(ا))حي املطار رقم) 5)
املغرب كمصفي) ( ( الناظور) ( (62111

(ة))للشركة.
و) فراجي  ( حكيمة) ( السيد(ة))
الناظور) ( 5 عنوانه(ا))حي املطار رقم)
املغرب كمصفي) ( ( الناظور) ( (62111

(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي) وفي  يناير) 212) (16 بتاريخ)



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2966

بوسردون الناظور)-)62111))الناظور)))
املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم)71 .

 83I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة البشيري للتجارة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
شركة البشيري للتجارة شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

اكوناف الناظور - 62111 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

البشيري للتجارة.
غرض الشركة بإيجاز):)*)مخبزة و)

صنع الحلويات.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الناظور) (62111 (- الناظور) اكوناف 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد البشيري عز الدين):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
البشيري) الدين  عز  السيد 

سلوان) السعادة  حي  عنوانه(ا))

62111)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
البشيري) الدين  عز  السيد 

سلوان) السعادة  حي  عنوانه(ا))

62111)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)8 )يناير)

 212)تحت رقم)2  .

 8 I

إئتمانيات الدريوش

STOP MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 

ب 682، 92111، العرائش املغرب

STOP MEDIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي اقامة 

مسك الليل رقم 8 - 91161 طنجة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.612  

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) يناير) 212) (15 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«311.111)درهم»)أي من)»11.111  

عن) درهم») ( 11.111« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)675.

 85I

HK CONSULTING

ALFA REVETEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca(MAROC

ALFA REVETEC SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : 27 زنقة 
بابوم الطابق الثالت مكت  ب - 

11 21 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.   669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 نونبر) ( 2 املؤرخ في)
شركة ذات) (ALFA REVETEC SARL
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
الطابق) بابوم  زنقة  (27 اإلرتماعي)
الدار) (21 11 (- ب) مكت   الثالت 
الستحالة) نتيجة  املغرب  البيضاء)

استمرار نشاط الشركة.
و عين:

و) املعا�سي  ( بوشعي ) السيد(ة))
مجموعة) الرحمة  رنان  عنوانه(ا))
دار بوعزة) (2 الرحمة) ( 3 شقة) (5 س)
املغرب) البيضاء) الدار  (21111

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
27)زنقة) 2121)وفي) 28)درنبر) بتاريخ)
(- ب) مكت   الثالت  الطابق  بابوم 

11 21)الدار البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763165.

 86I

 Groupe(Management(de(Compétence(S.A.R.L(

(A-U

طنجة - مود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Groupe(Management(de(
Compétence(S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 ، 91111، طنجة املغرب

طنجة - مود شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي املنطقة 
الصناعية رزناية، الطابق االول، 
تجزئة رقم 39 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2 79
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
طنجة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

-)مود.
خياطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
رميع) تحت  الجاهزة  املالبس 
األشكال،)الفصالة،)الخياطة املالبس)
تصميم) النساء،) و  للررال  الجاهزة 

املالبس،)و املتاررة)..
املنطقة) (: عنوان املقر االرتماعي)
االول،) الطابق  رزناية،) الصناعية 
طنجة) (91111 (- (39 رقم) تجزئة 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
111.111,11. )درهم،)مقسم كالتالي:
 3 1 ( (: السيد أشرف الجعدوني)

حصة بقيمة)111. )درهم للحصة).
 331 ( (: االحمدي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111. )درهم للحصة).
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 331 ( (: البرهان) سعاد  السيدة 

حصة بقيمة)111. )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الجعدوني) أشرف  السيد 

شارع) نررس،) البرانص،) عنوانه(ا))

طنجة) (91111  61 رقم) السنديان،)

املغرب.

السيد محمد االحمدي عنوانه(ا))

اقامة) العزيز،) عبد  موالي  شارع 
أبراج،)زنقة شالة،)الطابق) ،)رقم)93 

91111)طنجة املغرب.

السيدة سعاد البرهان عنوانه(ا))
حي بوحوت،)زنقة)3،)رقم)   91111 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الجعدوني) أشرف  السيد 

شارع) نررس،) البرانص،) عنوانه(ا))

طنجة) (91111   61 رقم) السنديان،)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)752.

 87I

MATCOMPTA SNC

JERANI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI(RDC(N°2 TANGER ،

90010، TANGER(MAROC

JERANI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

موالي اسماعيل    اقامة موالي 

اسماعيل الطابق 3 رقم 9 - 9111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  23 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JERANI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز):)أعمال بناء)

متنوعة.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

موالي) اقامة  اسماعيل)  ) موالي 

 9111 (- (9 رقم) (3 اسماعيل الطابق)

طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: عمر) الجراني  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  111 (: عمر) الجراني  السيد 

بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الجراني عمر عنوانه(ا))حي)

هوارة اكزناية)91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الجراني عمر عنوانه(ا))حي)

هوارة اكزناية)91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)896.

 88I

STE CROWN CONSULTING SARL

 SOCIETE GOMA-RUGA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°12
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N° 66,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،
ALHOCEIMA MAROC

 SOCIETE(GOMA-RUGA(SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة عين 
هللا حي ميرادور السفلي رقم 19 - 

32111 الحسيمة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.777

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) ( 8 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  SOCIETE( GOMA-RUGA( SARL
مبلغ رأسمالها)21.111)درهم وعنوان)
زنقة عين هللا حي) مقرها اإلرتماعي 
 32111 (- (19 رقم) السفلي  ميرادور 
أزمة في) (: الحسيمة املغرب نتيجة ل)

القطاع.
زنقة)) (19 و حدد مقر التصفية ب)
عين هللا حي ميرادور السفلي)-)32111 

الحسيمة املغرب.)
و عين:

ملخروط) ( العزيز) عبد  السيد(ة))
 19 رقم) هللا  عين  زنقة  عنوانه(ا)) و 
كمصفي) املغرب  الحسيمة  (32111

(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 بالحسيمة))بتاريخ)25)يناير)

 212)تحت رقم)22.
 89I

فيفونديس مركز أعمال

LIVE MUSICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيفونديس مركز أعمال
 rue(abou(abbas(jeraoui(N  7
 5 quartier(de(la(gare ، 20310،

CASABLANCA املغرب
LIVE MUSICAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي الدار 

البيضاء 82  زنقة ابن منير املعاريف 
- 21331 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 85919
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (2 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIVE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MUSICAL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Instruments( de( musique( autres

.que(des(pianos
الدار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
البيضاء)82 )زنقة ابن منير املعاريف)

-)21331)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) ( (: السيد طارق اللوه)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
 511 ( (: الخطابي) سهام  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد طارق اللوه عنوانه(ا))زنقة)
الحديقة) اقامة  طال   ابي  بن  علي 
البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب.
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السيدة سهام الخطابي عنوانه(ا))

اسبانيا)28111)مدريد اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد طارق اللوه عنوانه(ا))زنقة)

الحديقة) اقامة  طال   ابي  بن  علي 

البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب

السيدة سهام الخطابي عنوانه(ا))

اسبانيا)28111)مدريد اسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

 91I

STE FIDUKARS SARL

STE TRANS HANDOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FIDUKARS SARL

 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE(MAROC

STE TRANS HANDOUR  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار ايت 

بن ايشو ايت والل دوار ايت بن ايشو 

ايت والل 5111  ورزازات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 نونبر) في) 2) املؤرخ 

املصادقة على):

ايت) لحسن  ( (ة)) السيد) تفويت 

من) ارتماعية  حصة  (911 ملوك)

(ة))) السيد) ( 911)حصة لفائدة) أصل)

رشيد عميري بتاريخ) 2)نونبر)2121.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

 212)تحت رقم)3 .

 9 I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ «MABROUKA
 PAIEMENT ET SERVICES «

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 5111 ، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ «MABROUKA

 PAIEMENT(ET(SERVICES « SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي مركز 
نقوب  - 7712  زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3  9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
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  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ( «MABROUKA (:
 PAIEMENT ET SERVICES » SARL

. AU
غرض الشركة بإيجاز):)*)مدير عام)

الشركة)(وسيط في تحويل األموال).
مركز) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

نقوب))-)7712 )زاكورة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: شعي ) نبيل  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) شعي   نبيل  السيد 
زنقة عباس بنفرناس تجزئة) (35 رقم)

رسوس))111 2)الجديدة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) شعي   نبيل  السيد 
زنقة عباس بنفرناس تجزئة) (35 رقم)

رسوس))111 2)الجديدة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

 212)تحت رقم)-.

 92I

HK CONSULTING

BOGASHIP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca(MAROC

BOGASHIP SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : 6  شارع 

الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 

21131 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36 223

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (21 9 نونبر) ( 2 املؤرخ في)

شركة ذات) (BOGASHIP SARL AU

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

  1.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

  6 اإلرتماعي) درهم وعنوان مقرها 

شارع الزرقطوني الطابق)2)شقة)6)-)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (21131

الستحالة استمرار نشاط الشركة.

و عين:

و) أولعربي  ( العربي) السيد(ة))

 5 الزنقة) التساهل  حي  عنوانه(ا))

الدار) (211 1 بوركون) (2 الرقم)

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

  6 وفي) (2121 درنبر) بتاريخ) 2)

شارع الزرقطوني الطابق)2)شقة)6)-)

21131)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763167.

 93I

سل سوليسيون

ارت كيب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سل سوليسيون

تجزئة البساتين شارع البلح رقم 89  

، 91111، طنجة املغرب

ارت كي  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

البساتين شارع البلح رقم 89  - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  22 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ارت) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كي .

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نجارة الخش  والتخطيط والديكور.
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تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- ( 89 رقم) البلح  شارع  البساتين 

91111)طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: السيد يونس العموري)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  .111 (: السيد يونس العموري) (

بقيمة)11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يونس العموري عنوانه(ا))
طنجة)) ( 27 رقم) البساتين  تجزئة 

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس العموري عنوانه(ا))
طنجة) ( 27 رقم) البساتين  تجزئة 

91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238631.

 9 I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل خنيفرة)-)

ملحقة خنيفرة

AMZAROUCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة بني 
مالل خنيفرة - ملحقة خنيفرة

مقر ملحقة غرفة بني مالل -خنيفرة 
بخنيفرة الحي االداري -  طريق 
تادلة، 111 5، خنيفرة املغرب
AMZAROUCH  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 61  
تجزئة االرز حمرية خنيفرة 111 5 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AMZAROUCH
غرض الشركة بإيجاز):)حفر االبار.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)61  
 5 111 تجزئة االرز حمرية خنيفرة)

خنيفرة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 81.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
11 )حصة) السيد امزاور خالد):))

بقيمة)11 )درهم للحصة).
  11 ( (: سعيد) معروش  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) خالد  امزاور  السيد 
  6 حي الركايع) 1)شارع م.ع.س رقم)

91161)طنجة املغرب.
السيد معروش سعيد عنوانه(ا))

اكلموس)111 5)خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) خالد  امزاور  السيد 
  6 حي الركايع) 1)شارع م.ع.س رقم)

91161)طنجة املغرب
السيد معروش سعيد عنوانه(ا))

اكلموس)111 5)خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

 212)تحت رقم)29.
 95I

Act(taza

 socièté شركة كريبداس
KRIBDAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Act(taza

Taza(Taza، 35000، Tazaa(Maroc
 socièté KRIBDAS شركة كريبداس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 
لقلوعة رقم 6  تازة العليا تازة 

35111 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5753
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.socièté KRIBDAS(كريبداس
غرض الشركة بإيجاز):)تجارة وبيع)

مواد البناء)واالشغال املختلفة.
زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
تازة) العليا  تازة  ( 6 رقم) لقلوعة 

35111)تازة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 61 ( (: السيد عبد الجليل قريرش)

حصة بقيمة)111. )درهم للحصة).
السيدة سميرة حريبي):))1 )حصة)

بقيمة)111. )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
قريرش) الجليل  عبد  السيد 
1 )تازة) عنوانه(ا))درب بوشجرة رقم)

العليا)35111)تازة املغرب.
عنوانه(ا)) حريبي  سميرة  السيدة 
العليا) تازة  ( 1 رقم) بوشجرة  درب 

35111)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حريبي  سميرة  السيدة 
العليا) تازة  ( 1 رقم) بوشجرة  درب 

35111)تازة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

 212)تحت رقم)59.
 96I

CECOGEL / SARL

 LES PETITS PRODIGES
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
 LES PETITS PRODIGES PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي وردة، 22 
تجزئة الخليل حي القدس - 61111 

وردة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36 39
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PETITS PRODIGES PRIVE
مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للتعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي..

وردة،) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- القدس) حي  الخليل  تجزئة  (22

61111)وردة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  11 ( (: بنطال ) بشرى  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 311 ( (: بنطال ) الطي   السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
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 311 ( (: بنطال ) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  11 (: بنطال ) بشرى  السيدة  (

بقيمة)11 )درهم.

 311 (: بنطال ) الطي   السيد 

بقيمة)11 )درهم.

 311 (: بنطال ) مريم  السيدة 

بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة بشرى بنطال  عنوانه(ا))

وردة،)حي القدس زنقة الخليل رقم)

22 61111)وردة املغرب.

السيد الطي  بنطال  عنوانه(ا))

وردة،)حي القدس زنقة الخليل رقم)

22 61111)وردة املغرب.

عنوانه(ا)) بنطال   مريم  السيدة 

وردة،)حي القدس زنقة الخليل رقم)

22. 61111)وردة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بشرى بنطال  عنوانه(ا))

وردة،)حي القدس زنقة الخليل رقم)

22. 61111)وردة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم)316.

 97I

مكت  الحسابات العباد

TDFARAH INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت  الحسابات العباد

23 بلوك 3 بئرانزران بنصفار، 

111 3، صفرو املغرب

TDFARAH INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

الجريفات اوالد الطي  فاس - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

659 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TDFARAH INVEST

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال متنوعة او بناء.

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- فاس) الطي   اوالد  الجريفات 

31111)فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 ( (: السيد خالد فراح)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خالد فراح عنوانه(ا))دوار)

الجريفات اوالد الطي  فاس)31111 

فاس املغرب.

السيد كريم فراح عنوانه(ا))دوار)

الجريفات اوالد الطي  فاس)31111 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد فراح عنوانه(ا))دوار)

الجريفات اوالد الطي  فاس)31111 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)36 .

 98I

JBE PARTNERS

سطيب كلوبال موروكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JBE PARTNERS

   RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL(ETG 5 APPT 47

TANGER ،90000 ، املغرب

سطي  كلوبال موروكو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي    طريق 

الجبل شقة 22 طنجة  - 91111 

طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) (2 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سطي )

كلوبال موروكو.

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في) والوساطة  واملشورة  املساعدة 

وتطوير) والتعليم  واألعمال  التدري  

القيادة والتخطيط االستراتيجي.

عنوان املقر االرتماعي):)  )طريق)

 91111 (- ( طنجة) (22 شقة) الجبل 

طنجة))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
ابرو) دي  نزارس  خو�سي  السيد 

  11 بقيمة) حصة  (67 ( (: إساكيطا)

درهم للحصة).

((: السيد شارلز كارول وولواين في)

33)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

ابرو) دي  نزارس  خو�سي  السيد 

إسبانيا) مدريد  عنوانه(ا)) إساكيطا 

91111)طنجة املغرب.

في) وولواين  كارول  شارلز  السيد 

املتحدة) الواليات  فلوريدا  عنوانه(ا))

األمريكية)91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ابرو) دي  نزارس  خو�سي  السيد 

إسبانيا) مدريد  عنوانه(ا)) إساكيطا 

91111)طنجة املغرب

في) وولواين  كارول  شارلز  السيد 

املتحدة) الواليات  فلوريدا  عنوانه(ا))

األمريكية)91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 9 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم) 23835.

 99I

2AIN GROUPE COMPTA

STE AGRI HERMANOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

2AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE AGRI HERMANOS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي برادية 

اوالد اعمر س د ا 512 فقيه بن 

صالح 6 231 برادية فقيه بن صالح 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 195

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 درنبر) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
(ة))محسن معيزي) تفويت السيد)

أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .111

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111

درنبر) (25 بتاريخ) ازغيدة  محمد 

.2121
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

26)يناير) 212)تحت رقم)2 .
211I

ديوان املحاسبة

SIJILCOM- سجلكوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان املحاسبة
السالم 5، شقة رقم 7، الطابق 2، 
مرران   صندوق البريد 6192  
قرطبة، 51171، مكناس املغرب

سجلكوم -SIJILCOM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 5 إ 31 
تجزئة الشهدية -  51151 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

521 3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIJILCOM-(سجلكوم
غرض الشركة بإيجاز):)-التجارة

-االستيراد والتصدير.
إ) (5 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
31)تجزئة الشهدية)-))51151)مكناس)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الواحد متوكل):))511 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 251 ( (: السباعي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد حمزة االمراني علوي):))251 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

متوكل) الواحد  عبد  السيد 
تجزئة التضامن) ( 57 رقم) عنوانه(ا))

2)املنصور))51151)مكناس املغرب.
السيد محمد السباعي عنوانه(ا))
 36 حي موالي ارشيد الزنقة) 2)رقم)

 5 52)الريصاني املغرب.
علوي) االمراني  حمزة  السيد 
االول) ادريس  موالي  حي  عنوانه(ا))
الريصاني) ( (52 5  16 رقم) زنقة) 1)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد السباعي عنوانه(ا))
 36 حي موالي ارشيد الزنقة) 2)رقم)

 5 52)الريصاني املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ) 2) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)336.
21 I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

GEOPRESSURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب
GEOPRESSURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي مجمع 

العرفان مجموعة 7 عمارة   الطابق 
  الشقة 7 الجامعي بوخالف طنجة 

- 91111 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35955

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 درنبر) في) 2) املؤرخ 

املصادقة على):
(ة))روناتان سيرج) تفويت السيد)
حصة) كارطاياك)   ) سيلفيان 
حصة) ( .111 أصل) من  ارتماعية 
بالنش) مونيك  (ة)) السيد) ( لفائدة)

درنبر) بتاريخ) 2) كارطاياك  نيكول 
.2121

(ة))روبن سيلفيان) تفويت السيد)
حصة) كارطاياك)   ) ارنولد 
حصة) ( .111 أصل) من  ارتماعية 
بالنش) مونيك  (ة)) السيد) ( لفائدة)
درنبر) بتاريخ) 2) كارطاياك  نيكول 

.2121
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) ( 8 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم) 23829.

212I

FIDUCIAIRE LAMIN

MAXIM DU NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC
MAXIM DU NORD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 MAXIM : وعنوان مقرها اإلرتماعي
DU NORD دوار سيدي حمو مفتاح 
باب مرزوقة   35111  تازة  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2555
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) 25)درنبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (MAXIM DU NORD
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها)1.111 )درهم)
 MAXIM اإلرتماعي) مقرها  وعنوان 
DU NORD)دوار سيدي حمو مفتاح)
املغرب) ( تازة) ( (35111 ( ( باب مرزوقة)

نتيجة لقرار الجمع العام.
و عين:

و) ( مشينو) ( منير) السيد(ة))
مفتاح) حمو  سيدي  دوار  عنوانه(ا))
املغرب) ( تازة) ( (35111 ( ( باب مرزوقة)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

دوار) وفي  (2121 درنبر) (25 بتاريخ)

(- ( ( سيدي حمو مفتاح باب مرزوقة)

35111))تازة))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 8 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

 212)تحت رقم)29.

213I

AMJ MANAGEMENT

CMIF INDUSTRIAL  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االول رقم 31   طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

CMIF(INDUSTRIAL  SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : شارع  
االردن اقامة يمنا 2   الطابق األول 
رقم 31 ، طنجة - 91111 طنجة  

املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9 255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 درنبر) في) 3) املؤرخ 

 CMIF INDUSTRIAL  SARL حل)

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)

مقرها اإلرتماعي شارع))االردن اقامة)

يمنا)2)))الطابق األول رقم)31)،)طنجة)

نتيجة) ( املغرب) ( طنجة) (91111 (-

. covid-19( لبدون نشاط سب

و عين:

السيد(ة))علي)))ابلوح))و عنوانه(ا))

حي امغوغة الصغيرة طنجة))91111 

طنجة))املغرب))كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع)) وفي  (2121 درنبر) بتاريخ) 3)
الطابق األول) ( ( (2 االردن اقامة يمنا)
طنجة)) (91111 (- طنجة) (، (31 رقم)

املغرب).
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238732.
21 I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

GEOPRESSURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ديوان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب
GEOPRESSURE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي مجمع 

العرفان مجموعة 7 عمالرة 
  الطابق   الشقة 7 الجامعي 
بوخالف - 91111 طنجة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35955
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 2)درنبر)2121)تم اإلعالم)
فرناند) لويس  رون  الشريك  بوفاة 
سيلفيان كارطاياك و توزيع حصصه)
)لرسم اإلراثة املؤرخ)

ً
على الورثة تبعا

في)7 )أكتوبر)9 21)بالشكل األتي):
السيد(ة))روناتان سيرج سيلفيان)

كارطاياك))،))75 )حصة).
ارنولد) سيلفيان  روبن  السيد(ة))

كارطاياك))،))75 )حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 8 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم) 23829.
215I

IB PARTNERS

J&T ROBOTIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040،  7

CASABLANCA MAROC
J&T ROBOTIX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 3 زنقة 
رعفر بن حبي  بوركون الدار 
البيضاء 1 211 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 972  
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 J&T (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROBOTIX
غرض الشركة بإيجاز):)إستيراد و)

بيع التجهيزات االلية.
زنقة) (3 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الدار) بوركون  حبي   بن  رعفر 
البيضاء) الدار  (211 1 البيضاء)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
251)حصة) ( (: السيدة تواتي مريم)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد تواتي عثمان):))251)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
511)حصة) ( (: السيد رنيوح عمر)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مريم  تواتي  السيدة 
 21 51 7)ق.ج) 3 )رميلة) 16 )زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) عثمان  تواتي  السيد 
 21 51 7)ق.ج) 3 )رميلة) 16 )زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.
 85 السيد رنيوح عمر عنوانه(ا))
بياضة) العمومية حي  زنقة الحديقة 

اسفي)6111 )اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عثمان  تواتي  السيد 

 21 51 7)ق.ج) 3 )رميلة) 16 )زنقة)

الدار البيضاء)املغرب

 85 السيد رنيوح عمر عنوانه(ا))

بياضة) العمومية حي  زنقة الحديقة 

اسفي)6111 )اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)2997.

216I

SOLUCIA EXPERTISE

PRO-RAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

PRO-RAIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم    

زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 

املعاريف - 21331 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87 15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (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 

PRO- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.RAIL

القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واالستشارات) الدراسات  بجميع 
والتشخيص أو البعثات املتخصصة)
وصيانة) وتأهيل  إنشاء) مجاالت  في 

البنية التحتية للسكك الحديدية.
رقم)    (: عنوان املقر االرتماعي)
الخامس,) الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء) الدار  (21331 (- املعاريف)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
  11 ( (: حنين) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى حنين عنوانه(ا))
عمارة) الغافقي  الرحمان  عبد  زنقة 
الرباط) ( 1111 ( أكدال) ب شقة)  )

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى حنين عنوانه(ا))
عمارة) الغافقي  الرحمان  عبد  زنقة 
الرباط) ( 1111 ( أكدال) ب شقة)  )

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 76323.
217I

AMDE

WESTRACT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
WESTRACT SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة سمية 
اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 النخيل 
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 CASABLANCA 20340 البيضاء
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 86153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (29
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  اإلقتضاء)

.WESTRACT SARL AU
مصدر) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الخدمات
مجال) في  والتصميم  التطوير  (-

املعلوميات.
زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 5 الطابق) (3 شهرزاد) اقامة  سمية 
 CASABLANCA البيضاء) النخيل 

1 213)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد وسام منون):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد وسام منون عنوانه(ا))
العمومية) االشغال  اقامة  القدس 
البرنو�سي) سيدي  (3 عمارة اس رقم)
البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد وسام منون عنوانه(ا))
العمومية) االشغال  اقامة  القدس 
البرنو�سي) سيدي  (3 عمارة اس رقم)
البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
218I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

GEOPRESSURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

ديوان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب
GEOPRESSURE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي مجمع 

العرفان مجموعة 7 عمارة   الطابق 
  الشقة   الجامعي بوخالف - 

91111 طنجة املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35955

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تعيين) املؤرخ في) 2)درنبر)
السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 
نيكول) بالنش  مونيك  كارطاياك 

كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 8 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم) 23829.
219I

STE(FIDU-LIDOU(SARL

GBN  TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE(FIDU-LIDOU(SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC
GBN  TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  8  
بلوك -س- حي الوفاق طريق عين 
السمن زواغة  - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  GBN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز):)-)األشغال)

املختلفة.
رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
طريق) الوفاق  حي  -س-) بلوك) ( 8 
فاس) (31111 (- ( عين السمن زواغة)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الرفيع كنون)):))5.111 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
كنون) الرفيع  عبد  السيد 
النجاح) حي  ميدلت  زنقة  عنوانه(ا))
سيدي ابراهيم))31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
كنون) الرفيع  عبد  السيد 
النجاح) حي  ميدلت  زنقة  عنوانه(ا))
سيدي ابراهيم)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 3/212 3.

2 1I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ «KABIR CAR «
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 5111 ، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ «KABIR(CAR « SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجوئة  1 
مركز سكورة اهل الوسط  - 5512  

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (2 
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  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ( «KABIR( CAR( «( SARL

. AU
*كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق).
عنوان املقر االرتماعي):)تجوئة) 1 
  5512 مركز سكورة اهل الوسط))-)

ورزازات املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: ( السيد الصالحي كبير)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد الصالحي كبير)

  5211 مكونة) قلعة  السالم) ) حي 

تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الصالحي هارر عنوانه(ا))

  5211 مكونة) قلعة  السالم) ) حي 

تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

 212)تحت رقم)69.

2  I

s1(consulting

شركة برومو إسالم ميجا 
سيغفيس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme(etage(ville  8

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

شركة برومو إسالم ميجا سيغفيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 IMM وعنوان مقرها اإلرتماعي

 NR 8 VN(AV(MOHAMMED

 V(SEFROU(SEFROU 31000

SEFROU املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

212 / 78

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

برومو إسالم ميجا سيغفيس.
غرض الشركة بإيجاز):)تجارة)

مكتبة لبيع الكت )
بيع أرهزة اإللكترونية.

 IMM (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 NR 8 VN AV MOHAMMED
 V SEFROU SEFROU 3 111

SEFROU)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: أحمد) الوراد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) أحمد  الوراد  السيد 
 3 111 الخيرصفرو) رباط  البرج  حي 

SEFROU)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( أحمد) الوراد  السيد 
 3 111 الخيرصفرو) رباط  البرج  حي 

SEFROU)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

 212)تحت رقم) 78/212 .
2 2I

ائتمانية بيان حنان

MAISONS HL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 7   مراكش ، 1111 ، 
مراكش مراكش

MAISONS HL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي درب 
حروكة  ازبزط مراكش رقم 2  
مراكش 1111  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  17 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAISONS HL

دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة.

درب) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

حروكة))ازبزط مراكش رقم)2))مراكش)

1111 )مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ميشيل) رون  فروسوا  السيد 

511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

.السيدة ساندرين ادويج هنري):))511 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

ميشيل) رون  فروسوا  السيد 

ازبزط) ( حروكة) درب  ( عنوانه(ا))

مراكش) ( 1111   2 رقم) مراكش 

املغرب.
هنري) ادويج  ساندرين  السيدة 

ازبزط) ( حروكة) درب  ( عنوانه(ا))

مراكش) ( 1111   2 رقم) مراكش 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ميشيل) رون  فروسوا  السيد 

ازبزط) ( حروكة) درب  ( عنوانه(ا))

مراكش) ( 1111   2 رقم) مراكش 

املغرب
هنري) ادويج  ساندرين  السيدة 

عنوانه(ا))درب حروكة))ازبزط مراكش)
رقم)2  1111 )مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم) 999  .
2 3I

LK CONSULTING SARL

STE COOL DESING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 5  
الطابق الثاث رقم 8  تطوان ، 

93111، تطوان املغرب
STE COOL DESING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 9 شارع 
احمد الغنمية الطابق الرابع مركز 
املدينة.تطوان - 93111 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

285 5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COOL DESING
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
شارع) (9 (: عنوان املقر االرتماعي)
مركز) الرابع  الطابق  الغنمية  احمد 
تطوان) (93111 (- املدينة.تطوان)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد احمد رمال ملغيش):))11  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد محمود اكوح):))311)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
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 311 ( (: خوطار) سفيان  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

ملغيش) رمال  احمد  السيد 
افيالل) مفضل  شارع  عنوانه(ا))
تطوان) (93111  32 زنقة شمس رقم)

املغرب.
عنوانه(ا)) اكوح  محمود  السيد 
شارع تمبوكتو رقم5  93111)تطوان)

املغرب.
عنوانه(ا)) خوطار  سفيان  السيد 
شارع الشرفاء)زنقة)6)رقم)8  93111 

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ملغيش) رمال  احمد  السيد 
عنوانه(ا))شارع مفضل افيالل زنقة)
شمس رقم)32 93111)تطوان املغرب
عنوانه(ا)) اكوح  محمود  السيد 
شارع تمبوكتو رقم5  93111)تطوان)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)78 .

2  I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ «AIT WAGHARDA
« SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 5111 ، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ «AIT(WAGHARDA «
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

املقاومة تزناخت  - 5751  ورزازات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
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  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ( «AIT( WAGHARDA( «

.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)*)استغالل)

املنارم.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
ورزازات) ( 5751 (- ( املقاومة تزناخت)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عزي محمد):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  عزي  السيد 
  5751 ( تزناخت) املقاومة  شارع 

ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  عزي  السيد 
  5751 ( تزناخت) املقاومة  شارع 

ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

 212)تحت رقم)71.
2 5I

AQUASSIME

AQUASSIME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

تأسيس شركة
 AQUASSIME SARLAU 

شارع ابن تاشفين إقامة الفردوس 
عمارة أ الطابق الرابق

 شقة 6  -  الدار البيضاء املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك موحد
الرأسمال االرتماعي: 1.111,11  

درهم               
بتاريخ) املؤرخ  العقد  بمور  
اإلطار) وضع  تم  ( (18/ 2/21 3
املسؤولية) ( التأسي�سي للشركة ذات)
حس ) ( ( موحد) بشريك  املحدودة 

املميزات التالية):
 AQUASSIME ( (: التسمية)

SARLAU
ابن) شارع  (: ( ( االرتماعي) املقر 
عمارة) الفردوس  إقامة  تاشفين 
الدار) ( ( 6 شقة) الرابق  الطابق  أ 

البيضاء)املغرب.
)الهدف االرتماعي):))التهيئة املائية)

املدة:)99)سنة)
الرأسمال االرتماعي:)1.111,11  

درهم مقسم كما يلي):)
  11 وسيط رشيد.........) ( السيد:)

حصة.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف:

السيد:))وسيط رشيد
اإليداع) تم  (: ( ( القانوني) اإليداع 
الدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 
تحت رقم السجل التجاري) البيضاء)

.27931
2 6I

زيزي مصطفى

 ISRAE MULTISERVICES
SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

زيزي مصطفى
37 زنقة ارشماد الحي املحمدي ، 

61111، وردة املغرب
ISRAE MULTISERVICES SARL/

 AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : شارع 
بورمعة الدزيري تجزئة وردية زنقة 
املجد رقم 7  - 61111 وردة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27633
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
7 21)تقرر حل) 25)درنبر) املؤرخ في)
ISRAE MULTISERVICES SARL/
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  ( 1.111
الدزيري) بورمعة  شارع  اإلرتماعي 
(- ( (7 تجزئة وردية زنقة املجد رقم)
61111)وردة املغرب نتيجة لتوقيف)

النشاط التجاري للشركة.
و عين:

و) مموني  ( زكرياء) السيد(ة))
حي النصر زنقة القادسية) عنوانه(ا))
املغرب) وردة  (61111  89 رقم)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2121 درنبر) (22 بتاريخ)
بورمعة الدزيري تجزئة وردية زنقة)
املجد رقم)7))-)61111)وردة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ( 9 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

7 21)تحت رقم)2   .
2 7I

CONSORT ARCHITECTURE GLOBAL 

 CONSORT ARCHITECTURE
GLOBAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONSORT ARCHITECTURE
GLOBAL

Lot 15 al(massab ، 24000، أزمور 
املغرب

 CONSORT ARCHITECTURE
GLOBAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 
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 Boulevard(Mohamed5,
 Résidence(RANIA, APPT(N°8,

 3ème(étage, EL(JADIDA - 24000
EL JADIDA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7 89

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
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  اإلقتضاء)
 CONSORT ARCHITECTURE

.GLOBAL
بإيجاز) الشركة  غرض 
 ARCHITECTURE ET (:

.URBANISME
(: االرتماعي) املقر  عنوان 
 Boulevard( Mohamed5,
 Résidence( RANIA,( APPT( N°8,
 3ème(étage,(EL(JADIDA(-(24000

.EL JADIDA MAROC
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 MOHAMED AMMARI السيد)
درهم) ( 1 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
 MOHAMED AMMARI(السيد(

10000/1000):)بقيمة)1 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
 MOHAMED AMMARI السيد)
 LOT EL MASSAB عنوانه(ا))
 NR 5 AZEMMOUR 2 111

.AZEMMOUR MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 MOHAMED AMMARI السيد)

 LOT EL MASSAB عنوانه(ا))
 NR 5 AZEMMOUR 2 111

AZEMMOUR MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)8 )يناير)

 212)تحت رقم)25859.

2 8I

PROXY FINANCE

JOBOP MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle(Yaacoub(El(Mansour(Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa), 3eme(Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
JOBOP MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة رواد عمارة 
19  الثقة رقم 3  الطابق الثالث  - 

1111  مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1755
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JOBOP(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MAROC
وكالة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واستراتيجيات) وخبرات  توظيف 

املوارد البشرية.
-)إدارة العقود واالستعانة بمصادر)
والقانونية) اإلداري  لتنظيم  خاررية 

ألي نوع من الشركات).
في) والتدري   واملشورة  الدعم  (-

إدارة املوارد البشرية..

عنوان املقر االرتماعي):)شارع عبد)

اقامة رواد عمارة) الخطابي  الكريم 

3 )الطابق الثالث))-) 19 )الثقة رقم)

1111 )مراكش املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( املرا�سي) سليم  محمد  السيد 

211)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

السيد عادل ازغاوي):))811)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

املرا�سي)) سليم  محمد  السيد 

بوردو) (31172 ( فرنسا) عنوانه(ا))

فرنسا).

عنوانه(ا)) ازغاوي  عادل  السيد 

املحمدية) (9 كلم) فاس  طريق  دوار 

  1111 ( املغرب) مراكش  الويدان 

مراكش املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ازغاوي  عادل  السيد 

املحمدية) (9 كلم) فاس  طريق  دوار 

  1111 ( املغرب) مراكش  الويدان 

مراكش املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)6 211 .

2 9I

STREET BUSINESS CENTER

LOUPIOT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STREET BUSINESS CENTER

عمارة رقم 1 ، رقم 7، زنقة الحرية، 

رليز، مراكش ، 1111 ، مراكش 

املغرب

LOUPIOT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي :  الطابق 
األر�سي، رقم 35 زاوية طريق اللة 

أسماء واألمير ولي العهد حي التالل - 
111   الصويرة  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2121)تقرر حل) 23)درنبر) املؤرخ في)
مسؤولية) ذات  شركة  (LOUPIOT
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  ( 1.111 رأسمالها)
األر�سي،) الطابق  ( اإلرتماعي) مقرها 
أسماء) اللة  طريق  زاوية  (35 رقم)
واألمير ولي العهد حي التالل)-)111   
املغرب نتيجة لعدم ورود) ( الصويرة)

نشاط تجاري.
و عين:

و) تابتي  ( ( سفيان) السيد(ة))
   111 ( التالل) حي  (35 عنوانه(ا))
(ة)) كمصفي) املغرب  ( الصويرة)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
الطابق) ( 2121)وفي) 23)درنبر) بتاريخ)
اللة) طريق  زاوية  (35 رقم) األر�سي،)
(- واألمير ولي العهد حي التالل) أسماء)

111  )الصويرة))املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم)28.

221I

YARA FRUITS

YARA FRUITS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة يارا فروي ش. م. م. ش. و
 SOCIÉTÉ YARA FRUITS S.A.R.L

A. U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
الرأسمال االرتماعي 11111  مئة 

ألف درهم
املقر االرتماعي: مركز األعمال فكتور 
هيگو شقة 9 حي الغول گليز مراكش
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السجل التجاري: 117 1 
العرفي) العقد  بمقت�سى  ((-1
بمراكش) (13/16/2121 بتاريخ)
القانون) على  املصادقة  تمت 
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات)

الخصائص التالية):)
يارا) شركة  (: االرتماعي) -اللق  

SOCIÉTÉ YARA FRUITS(،فروي
-الصفة القانونية):)ش.)م.)م ش.)و
األعمال) مركز  (: االرتماعي) -املقر 
حي الغول گليز) (9 فكتور هيگو شقة)

مراكش
تغليف) (- (: االرتماعي) الهدف  (-
املنتجات الزراعية)-)استيراد وتصدير)
وإدارة) استئجار  الزراعية-) املنتجات 

العقارات الزراعية
  11111 (: الرأسمال االرتماعي) (-
حصة) ( 111 إلى) موزعة  درهم 
درهم) ( 11 فئة) من  ارتماعية 
للشريك) بالكامل  مسندة  للواحدة 
السيد)EZZAHRI TAOUFIK)الحامل)

Y9582(للبطاقة الوطنية رقم
-التسيير):)تسير الشركة من طرف)
 EZZAHRI ABDELKARIM السيد)

ملدة غير محددة)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  ((-2
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)
تحت) ( 7/16/2121 بتاريخ) ذلك  و 
الرقم الترتيبي)   3  )و تم تقيدها)
بالسجل التجاري تحت رقم)117 1 
22 I

YARA FRUITS

PEPINIERE MEFFRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة بيبنيغ مفر ش. م. م. ش. و
 SOCIÉTÉ PÉPINIÈRE MEFFRE

S.A.R.L(A. U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
الرأسمال االرتماعي 11111  مئة 

ألف درهم
املقر االرتماعي: مركز األعمال فكتور 
هيگو شقة 9 حي الغول گليز مراكش 

السجل التجاري: 1593  
العرفي) العقد  بمقت�سى  ((-1
بمراكش) بتاريخ) 212/ 16/1)
القانون) على  املصادقة  تمت 
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات)

الخصائص التالية):)
شركة) (: االرتماعي) -اللق  
 SOCIÉTÉ PÉPINIÈRE بيبنيغ مفر،)

MEFFRE
-الصفة القانونية):)ش.)م.)م ش.)و
األعمال) مركز  (: االرتماعي) -املقر 
حي الغول گليز) (9 فكتور هيگو شقة)

مراكش
البستنة) (- (: االرتماعي) الهدف  (-
و) عليها  مصادق  النباتات  إنتاج  (:

تجهيزها في املساحات الخضراء)
  11111 (: الرأسمال االرتماعي) (-
حصة) ( 111 إلى) موزعة  درهم 
درهم) ( 11 فئة) من  ارتماعية 
للشريك) بالكامل  مسندة  للواحدة 
السيد)EZZAHRI TAOUFIK)الحامل)

Y9582(للبطاقة الوطنية رقم
-التسيير):)تسير الشركة من طرف)
 MOHAMED( ES-SERRAR السيد)

ملدة غير محددة)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  ((-2
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)
تحت) بتاريخ) 212/ 25/1) ذلك  و 
9833  )و تم تقيدها) الرقم الترتيبي)
بالسجل التجاري تحت رقم)1593  
222I

JEM MAROC

JEM MAROC
إعالن متعدد القرارات

JEM MAROC
25 شارع يوسف ابن تاشفين، 

إقامة ابن بطوطة، الطابق الثاني، 
املحل رقم ب2-12 ، 91111، طنجة 

املغرب
JEM MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي: 25 شارع 
يوسف ابن تاشفين إقامة ابن 

بطوطة الطابق الثاني املحل رقم 

ب2-12 - 91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.91589

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)9 )يناير) 212

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

من) ارتماعية  حصة  ( 11 تفويت)

درهم للحصة من أصل) ( .111 فئة)

11 )حصة ارتماعية املكتتبة سلفا)

لفائدة السيد انريكو ساال في شركة)

لصالح) («JEM(MAROC(SARL-AU»

مغربي) محصون،) امبارك  السيد 

طريق) بطنجة،) الساكن  الجنسية،)

كاب سبارطيل.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

وارد) نبيل  السيد  استقالة  قبول 

من منصبه كمسير وحيد غير شريك)

للشركة،)مع منحه شهادة إبراء)الذمة)

من أرل فترة تسييره.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد محمد محصون،)مغربي)

املجمع) بطنجة،) الساكن  الجنسية،)

شريك) غير  وحيد  كمسير  الحسني،)

محدودة.) غير  ملدة  وذلك  للشركة،)

معامالتها) رميع  في  الشركة  تلزم 

شريك) الغير  الوحيد  املسير  بتوقيع 

السيد محمد محصون.

على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مايلي:)تحيين وإعادة صياغة القانون)

مجموع) ليشمل  للشركة  األسا�سي 

التغييرات الجديدة.)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 

تحيين وإعادة صياغة النظام) مايلي:)

األسا�سي بالكامل

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238675.

223I

s1(consulting

شركة ماكوريب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville  8

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

شركة ماكوري  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 IMM وعنوان مقرها اإلرتماعي
 NR 8 VN(AV(MOHAMMED
 V(SEFROU(SEFROU 31000

SEFROU املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ماكوري .
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة
تجارة

بيع مواد البناء.
 IMM (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 NR 8 VN AV MOHAMMED
 V SEFROU SEFROU 3 111

SEFROU)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سنيتر ليلى):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه(ا)) ليلى  سنيتر  السيد 

 3 111 صفرو) الخير  رباط  البرج 

SEFROU)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عنوانه(ا)) ليلى  سنيتر  السيد 

 3 111 صفرو) الخير  رباط  البرج 

SEFROU)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

 212)تحت رقم) 3/212  .

22 I

Maitre(Idriss(el(khatib

KHPI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc

KHPI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 2-  شارع 

عالل بن عبد هللا - 93111 تطوان 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.21675

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) يناير) 212) في) 2) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (5.875.111»

 6.111.111« إلى) درهم») ( 25.111»

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)6 12.

225I

aice(compta

MIRLEFT ELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
MIRLEFT ELEC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 1  زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5  - 

21 21 البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 872 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (2 
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  اإلقتضاء)

.MIRLEFT ELEC
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

رميع املعدات الكهربائية
التصدير واإلستراد.

زنقة) ( 1 (: عنوان املقر االرتماعي)
(- ( (5 رقم) الشقة  (3 الطابق) الحرية 

21 21)البيضاء))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: اخراز) العربي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اخراز  العربي  السيد 
تجزئة ياسمينة رقم) 6)ذروة برشيد)

15 26)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اخراز  العربي  السيد 

تجزئة ياسمينة رقم) 6)ذروة برشيد)

15 26)برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763192.

226I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ «AFZA IZNAGUEN

 POUR L’AGRICULTURE

MODERNE « SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 5111 ، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ «AFZA(IZNAGUEN

 POUR L’AGRICULTURE

MODERNE « SARL(AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي اغلس 

نلودة ازناكن امرزكان  - 12 5  

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5

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  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ( «AFZA( IZNAGUEN
 POUR L’AGRICULTURE

. MODERNE » SARL AU
تركي ) (* (: غرض الشركة بإيجاز)

نظام السقي بالتنقيط
*)تربية املوا�سي.

اغلس) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
  5 12 (- ( امرزكان) ازناكن  نلودة 

ورزازات املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: عمر) الخطاب  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) عمر  الخطاب  السيد 
اغلس نلودة ازناكن امرزكان))12 5  

ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عمر  الخطاب  السيد 
اغلس نلودة ازناكن امرزكان))12 5  

ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

 212)تحت رقم)67.

227I

aice(compta

 TOUT TRAVAUX ET
 MISSIONS DU BATIMENT

2TMB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
 TOUT TRAVAUX ET MISSIONS

DU(BATIMENT 2TMB
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 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 3  أحمد 
املجاتي إقامة ربال االل  الطابق 
  رقم 8 حي املعاريف - 21371 

البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 87155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOUT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 TRAVAUX ET MISSIONS DU

.BATIMENT 2TMB
تقوم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتشييد) مختلفة  بأعمال  الشركة 
الهندسة) هيئات  رميع  في  املباني 

املدنية.
عنوان املقر االرتماعي):)3 )أحمد)
املجاتي إقامة ربال االل  الطابق)  
رقم)8)حي املعاريف)-)21371)البيضاء))

املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: أكالكال) يحيى  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) أكالكال  يحيى  السيد 
  9 ( 5)ش) زنقة ماالم درج ب ط) (15
فال فلوري))21391)البيضاء))املغرب)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) أكالكال  يحيى  السيد 
  9 ( 5)ش) زنقة ماالم درج ب ط) (15
فال فلوري))21391)البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762827.

228I

KHODWARA

خوذوارا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHODWARA
 NR 1 ANGLE(RUE(TAREK(IBN

 ZIYAD RUE ZRAIDI GHAFOUR
 BENSLIMANE(NR 1 ANGLE(RUE
 TAREK IBN ZIYAD RUE ZRAIDI

 GHAFOUR(BENSLIMANE،
13000، BEN(SLIMANE(MAROC

خوذوارا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم   
زنقة طارق بن زياد زنقة الزرايدي 

غافور بنسليمان بنسليمان 3111  
بنسليمان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (29
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  اإلقتضاء)

خوذوارا.
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الصيدالنية
.

رقم)   (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الزرايدي) زنقة  زياد  بن  طارق  زنقة 
  3111 غافور بنسليمان بنسليمان)

بنسليمان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ملدى  حمزة  السيد 

 288 رقم) ب  بلوك  مريم  اللة  حي 

بنسليمان)3111 )بنسليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ملدى  حمزة  السيد 

 288 رقم) ب  بلوك  مريم  اللة  حي 

بنسليمان)3111 )بنسليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

يناير) 212)تحت رقم)7 .

229I

ائتمانية طارق بن زياد

NOUR CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية طارق بن زياد

  تجزئة بيتي سكن عمارة س محل 
رقم 3 اهل الغالم الدار البيضاء 

الدار البيضاء، 21611، الدار 

البيضاء املغرب

nour(consulting شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي افامة 

كلويل رقم 52 الطابق 5 زنقة 

رورج ساند الدارالبيضاء - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  6393

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2121)تقرر حل) 22)درنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  nour( consulting الوحيد) الشريك 

درهم ( 11.111 رأسمالها) مبلغ 

افامة) اإلرتماعي  مقرها  وعنوان  (
زنقة) (5 الطابق) (52 رقم) كلويل 

 21111 (- رورج ساند الدارالبيضاء)

(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

صعوبات اقتصادية.

افامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
كلويل رقم)52)الطابق)5)زنقة رورج)

الدار) (21111 (- الدارالبيضاء) ساند 

البيضاء)املغرب.)

و عين:

بن) ( املجيد) عبد  السيد(ة))

رقم) كلويل  افامة  عنوانه(ا)) و  كنزة 
ساند) رورج  زنقة  (5 الطابق) (52

الدارالبيضاء) (21111 الدارالبيضاء)

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 

  8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)559 76.

231I

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

STE IKHWANE BOUHRIBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

 Sté(Fiduciaire(d›Aujourd›hui

SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،

32000، AL(HOCEIMA(MAROC

 STE IKHWANE BOUHRIBA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي أخزان 

لعزي  امزورن - 32111 الحسيمة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 59

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)يناير) 212)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2980

 Transport( de( bagage( non
 accompagnes( pour( le( compte

.d’autrui
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالحسيمة))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)32.
23 I

ABIDAF

أكروسر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACROSER
 DOUAR SI BELKHIR MEJJAT

 FROGA-CHICHAOUA
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

أكروسر شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار �سي 
بلخير مجت فرورا شيشاوة مراكش 

- 1111  شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 713
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (2 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أكروسر.
زراعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكروم وما يتصل بها من زراعة.
كافة) وبيع  وتصدير  استيراد 

املنتجات الزراعية والغذائية.
وتشغيل) وتجهيز  وتأرير  اقتناء)

رميع املمتلكات الزراعية..
دوار �سي) (: عنوان املقر االرتماعي)
بلخير مجت فرورا شيشاوة مراكش)

-)1111 )شيشاوة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 91.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 631 ( (: السيد موالي احمد رقيبة)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 271 ( (: الحار  بوشرة) السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

رقيبة) احمد  موالي  السيدة 

طريق) البركة  تجزئة  عنوانه(ا))

  1111 مراكش) رقم76) البيضاء)

مراكش املغرب.

السيدة الحار  بوشرة عنوانه(ا))

امرشيش) رقم61) البركة  تجزئة 

مراكش)1111 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابر محمد عنوانه(ا))تجزئة)

مراكش) تاركة  (8 3 رقم) (2 النخيل)

1111 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت))بتاريخ)25)يناير)

 212)تحت رقم) 27/212.

232I

استشارات بشير

أنولي سونتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

استشارات بشير

حي الشرف عملية الهدى العمارة   

الشقة   الدور   ، 1111 ، مراكش 

املغرب

أنولي سونتي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الشرف 

عملية الهدى عماره   شقه   دور 

االول مراكش 1111  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1757

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
أنولي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سونتي.
إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإدارة مركز غسيل الكلى.
الشرف) (: املقر االرتماعي) عنوان 
دور) شقه) ) الهدى عماره) ) عملية 
مراكش) ( 1111 مراكش) االول 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: سونتي) أنولي  الشركة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 

السيد العربي هرامي):)711)بقيمة)
11 )درهم.

بقيمة) ( 51 (: السيد زهير هرامي)
11 )درهم.

  51 (: رديدي) كريمة  السيدة 
بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) هرامي  العربي  السيد 
 97232 فرنسا) (97232 بالو) مسار 

المونتا فرنسا.
عنوانه(ا)) هرامي  زهير  السيد 
  1111   921 رقم) (3 عملية تاشفين)

مراكش املغرب.
السيدة كريمة رديدي عنوانه(ا))
زنقة) شقة) 2) (2 زمان) يا  عمارة 
عبدالرحمان الغافلي اكدال))1191  

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) هرامي  زهير  السيد 
  1111   921 رقم) (3 عملية تاشفين)

مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)7 211 .

233I

أحمد الفراوي

OPUS TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أحمد الفراوي

33 درب امليتر ص ب 5 3 صفرو ، 

111 3، صفرو املغرب

OPUS TECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي ملحق أمل 

  رقم 18 يعقوب املنصور الرباط - 

1153  الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  6 25

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر حل) 17)درنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد)OPUS TECH))مبلغ)

وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)

رقم) مقرها اإلرتماعي ملحق أمل) )

18)يعقوب املنصور الرباط)-)1153  

املنافسة) (: ل) نتيجة  املغرب  الرباط 

من طرف القطاع غير مهيكل.

و حدد مقر التصفية ب ملحق أمل)

(- يعقوب املنصور الرباط) (18 رقم) ( 

1153 )الرباط املغرب.)

و عين:

و) بوزوي  ( يحيى) ( السيد(ة))

 18 رقم) أمل) ) ملحق  عنوانه(ا))

  1153 الرباط) املنصور  يعقوب 

الرباط املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

 212)تحت رقم)9 6.
23 I

ديوان األستاذة ريهان الشبلي)-)موثقة بالدار البيضاء

MEDACH TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان األستاذة ريهان الشبلي - 
موثقة بالدار البيضاء

28، زاوية شارع واد ام الربيع و زنقة 
2 ، اقامة سعاد الطابق   - الحي 
الحسني ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
MEDACH TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي درب 
التعاون زنقة 98 رقم   6 الحي 
الحسني - 21231 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87  9
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDACH TRANSPORT
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغير.
درب) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الحي) (6 ( رقم) (98 زنقة) التعاون 
البيضاء) الدار  (21231 (- الحسني)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (51 ( (: السيد أشرف رعي)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

حصة) (51 ( (: السيد محمد رعي)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أشرف رعي عنوانه(ا))درب)
الوردة زنقة)2 )رقم) 3)الحي الحسني)

21231)الدار البيضاء)املغرب.
السيد محمد رعي عنوانه(ا))درب)
الوردة زنقة)2 )رقم) 3)الحي الحسني)

21231)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أشرف رعي عنوانه(ا))درب)
الوردة زنقة)2 )رقم) 3)الحي الحسني)

21231)الدار البيضاء)املغرب
السيد محمد رعي عنوانه(ا))درب)
الوردة زنقة)2 )رقم) 3)الحي الحسني)

21231)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762978.
235I

LK CONSULTING SARL

BIG HOUSE ELECTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 5  
الطابق الثاث رقم 8  تطوان ، 

93111، تطوان املغرب
BIG HOUSE ELECTRO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

الطويلع تجزئة العالية 3 رقم  5 - 
93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2851 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BIG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOUSE ELECTRO

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األرهزة املنزلية.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- رقم) 5) (3 الطويلع تجزئة العالية)

93111)تطوان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرقيوق عنوانه(ا)) السيد منصر 

البراعم) درب  الخراز  محمد  شارع 

إقامة رراء)93111)تطوان املغرب.

عنوانه(ا)) أدبي   محمد  السيد 

 93111 بوعبيد) الرحيم  عبد  شارع 

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرقيوق عنوانه(ا)) السيد منصر 

البراعم) درب  الخراز  محمد  شارع 

إقامة رراء)93111)تطوان املغرب

عنوانه(ا)) أدبي   محمد  السيد 

 93111 بوعبيد) الرحيم  عبد  شارع 

تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 9 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)-.

236I

ZAHO EVENTS

ZAHO EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZAHO EVENTS

62  و 63  املرك  اإلقتصادي 

واإلرتماعي ، 3111 ، قلعة 

السراغنة املغرب

ZAHO EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 62  و 63  

املرك  اإلقتصادي واإلرتماعي قلعة 

السراغنة 3111  قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZAHO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EVENTS

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى-مطعم

ممون حفالت

تنظيم املناسبات والتظاهرات.

و) ( 62 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املرك  اإلقتصادي واإلرتماعي) ( 63

قلعة) ( 3111 السراغنة) قلعة 

السراغنة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيدة زهيرة الفيضلي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة زهيرة الفيضلي عنوانه(ا))

املرك  اإلقتصادي واإلرتماعي) ( 63

3111 )قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الفيضلي عنوانه(ا)) زهيرة  السيد 

املرك  اإلقتصادي واإلرتماعي) ( 63

3111 )قلعة السراغنة املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( السراغنة) بقلعة  االبتدائية 
2 )يناير) 212)تحت رقم) 1/212 .
237I

s1(consulting

شركة سيسطمتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville  8

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

شركة سيسطمتي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 AV MED وعنوان مقرها اإلرتماعي
 V(IMM 18 VN(SEFROU(SEFROU

SEFROU 31000 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 75
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) ( 9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سيسطمتي.
البرامج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املحاسبتية.
 AV MED(:(عنوان املقر االرتماعي
 V IMM  8 VN SEFROU SEFROU

SEFROU 111 3)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  11 ( (: الروي�سي محسن) السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
حصة) (611 ( (: السيد سهيل كرم)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الروي�سي محسن عنوانه(ا))
 6 شقة) عمارة) ) اندلسية  اقامة 
 21391 البيضاء) الدار  البطحاء) حي 

CASABLANCA)املغرب.
عنوانه(ا)) كرم  سهيل  السيد 
 27 عمارة) س) ) م  الفردوس 
 21212 البيضاء) الولفة  (2 الطابق)

CASABLANCA)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) كرم  سهيل  السيد 
 27 عمارة) س) ) م  الفردوس 
 21212 البيضاء) الولفة  (2 الطابق)

CASABLANCA)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ)  ) ( االبتدائية بصفرو)

 212)تحت رقم) 2/212  .
238I

STREET BUSINESS CENTER

أفريكابيتال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 1 ، رقم 7، زنقة الحرية، 
رليز، مراكش ، 1111 ، مراكش 

املغرب
أفريكابيتال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة 1  
رقم 7 شارع الحرية رليز  - 1111  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1 87
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أفريكابيتال.
دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتنظيم وإنتاج العروض والفعاليات)

الثقافية.

  1 :)شقة) عنوان املقر االرتماعي)
  1111 (- ( 7)شارع الحرية رليز) رقم)

مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 5.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (25 ( (: السيد خالد طامير)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 25 ( (: مفيد) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) طامير  خالد  السيد 

فرنسا)75111)باريس فرنسا.

السيد املصطفى مفيد عنوانه(ا)))
  8 ش) الطابق) ،) األخوة  زنقة  (21

كوتي)1111 ))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) طامير  خالد  السيد 

فرنسا)75111)باريس فرنسا

السيد املصطفى مفيد عنوانه(ا)))
  8 ش) الطابق) ،) األخوة  زنقة  (21

كوتي)1111 ))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) بتاريخ) 2) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9731  .

239I

ABIDAF

ايداسا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IDASA

 HAY(EL(AMAL(CHICHAOUA ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ايداسا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي األمل 

شيشاوة - 1111  شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 71 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ايداسا.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب وحساب الغير.

رميع) وإنتاج  وتكييف  تغليف 

البناء) ومنتجات  الغذائية  املنتجات 

واملنتجات) الزراعية  واملنتجات 

الصناعية.

عنوان املقر االرتماعي):)حي األمل)

شيشاوة)-)1111 )شيشاوة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 91.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد واعبدا سعيد):))911)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سعيد  واعبدا  السيد 

  1111 شيشاوة) املحمدي  حي 

شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) سعيد  واعبدا  السيد 

  1111 شيشاوة) املحمدي  حي 

شيشاوة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت))بتاريخ)25)يناير)

 212)تحت رقم) 26/212.

2 1I



2983 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

fimacoc

B.H AUTHENTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fimacoc
 rue(ahmed(chbihi(ave(des(far 9

fes ، 30000، fes(maroc
B.H AUTHENTIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 

66 تجزئة بنيس محمدية فاس  - 
31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6 283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (21 9 درنبر) ( 1
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 B.H (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUTHENTIC
تارر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استراد و التصدير
الخضرالطازرة) و  الفواكه  تارر 

بالجملة)
رميع املعامالت التجارية).

 66 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
تجزئة بنيس محمدية فاس))-)31111 

فاس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عصام الجديدي)):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عصام الجديدي عنوانه(ا))

رقم)66)زنقة بوردور شقة)5)سيدي)
ابراهيم فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عصام الجديدي عنوانه(ا))
رقم)66)زنقة بوردور شقة)5)سيدي)

ابراهيم)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) ( 3 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

9 21)تحت رقم)-.

2 2I

ait(chengat(sokayna

ZINA LIFTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ait(chengat(sokayna
زنقة طرابلس   رقم  2 ، 91111، 

طنجة املغرب
ZINA LIFTY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي  8 شارع 

املكسيك الطابق التاني شقة   
مكرر - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2 83

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZINA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LIFTY
صالون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجميل.
عنوان املقر االرتماعي):) 8)شارع)
املكسيك الطابق التاني شقة) )مكرر)

-)91111)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: سناء) مزوار  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  111 (: سناء) مزوار  السيدة  (

بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة مزوار سناء)عنوانه(ا))حي)
رقم) 37  (2 شمس) تجزئة  املقاومة 

91111)ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مزوار سناء)عنوانه(ا))حي)
رقم) 37  (2 شمس) تجزئة  املقاومة 

91111)ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)5 2386.

2 3I

SUD EST CONSEIL

 CHOROUK BUILDING &

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,

 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc

 CHOROUK(BUILDING &

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم 

35 الطابق األول زنقة أحمد أوقال 

الحارة - 1131  مراكش  املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1278 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)15)درنبر)2121)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االرتماعي  املقر 
زنقة) األول  الطابق  (35 »الرقم) من)
1131 )مراكش)) أحمد أوقال الحارة)-)
الثاني) الحسن  »شارع  إلى) املغرب»)
الخامس) الطابق  إليزابيث  إقامة 
مراكش))) ( 1111 (- ( 5 رقم) مكت  

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9965  .
2  I

ABIDAF

ابيداف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABIDAF
 HAY(EL(AMAL(CHICHAOUA ،
41000، CHICHAOUA(MAROC

ابيداف شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي األمل 
شيشاوة - 111   شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ابيداف.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الغير. وحساب  لحساب  البضائع 
رميع) وإنتاج  وتكييف  تغليف 
البناء) ومنتجات  الغذائية  املنتجات 
واملنتجات) الزراعية  واملنتجات 

الصناعية..
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عنوان املقر االرتماعي):)حي األمل)
شيشاوة)-)111  )شيشاوة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 91.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد اللطيف واعبدا):))911 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

واعبدا) اللطيف  عبد  السيد 
   111 عنوانه(ا))حي األمل شيشاوة)

شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
واعبدا) اللطيف  عبد  السيد 
   111 عنوانه(ا))حي األمل شيشاوة)

شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت))بتاريخ)25)يناير)

 212)تحت رقم) 25/212.
2 5I

STREET BUSINESS CENTER

 MIRAMAR
 D’EXPLOITATION

TOURISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 1 ، رقم 7، زنقة الحرية، 
رليز، مراكش ، 1111 ، مراكش 

املغرب
 MIRAMAR D’EXPLOITATION

TOURISTIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 21 
شارع محمد الخامس  - 111   

الصويرة  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 نونبر) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تابتي) ( سميرة) (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .33 
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111
سفيان تابتي بتاريخ)31)نونبر)2121.

تابتي) ( سميرة) (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .333
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111
لحسن تابتي بتاريخ)31)نونبر)2121.

تابتي) ( سميرة) (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .333
أم) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة) ( .111
العيد))ناي  بتاريخ)31)نونبر)2121.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاريخ) 2  ( بالصويرة) االبتدائية 

درنبر)2121)تحت رقم)1 3.
2 6I

THALYS CONSEIL SARL AU

THALYS CONSEIL SARL AU
إعالن متعدد القرارات

THALYS CONSEIL SARL AU
شارع العلويين رقم 5  شقة رقم  ـ  
 RABAT ، 1121 ، حسانـ  الرباط

MAROC
 THALYS CONSEIL SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االرتماعي: شارع 
العلويين رقم 5  شقة رقم  ـ  

حسانـ  الرباط - 1121  الرباط 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.58895
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)درنبر)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
قرر الشريك الوحيد املوافقة على أن)
تكون السيدة سعاد قديري،)الحاملة)
 A رقم) املغربية  الوطنية  لبطاقة 
لها) وأذن  رديدا  شريكا  (، 18592

بالحصول على حصص ارتماعية
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
الترخيص) العام  الجمع  قرر  مايلي:)
الكلي) التفويت  على  والتصديق 
للحصص اململوكة من طرف الشريك)

كونسلتينغ) أ  ف  ج  شركة  الوحيد 

هذه) في  املمثلة  ج.م.ب.ه  رروب 

الدكتور) السيد  طرف  من  العملية 

السيدة) لصالح  فالسفيدور  هايكو 

سعاد قديري.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الشركة) لرأسمال  الجديد  التقسيم 

أصبح على الشكل التالي:)•)

السيدة قديري سعاد):)700.000٫00  

حصة) (7.111 ( على) مقسم  درهم 

ارتماعية مرقمة من) )إلى)7.111.

على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 

تبعا لذلك قرر الجمع العام) ( مايلي:)

من النظام) (7 و) (6 تغير املادتين رقم)

األسا�سي املنظم للشركة.

على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 

مايلي:)قرر الجمع العام املوافقة على)

استقالة املسير الحالي السيد دانيال)

الوحيدة) الشريكة  وتعيين  وهبي 

السيدة سعاد قديري كمسيرة وحيدة)

الكاملة) الصالحيات  مع  للشركة 

للتسيير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

الشريك الوحيد قدم لشركة) مايلي:)

بسبعمئة) يقدر  إرمالي  نقديا  مبلغا 

على) التأمين  تم  درهم،) ألف 

سعاد) التالي:) النحو  على  االكتتاب 

هذا) درهم  قديري.............711.111)

املبلغ))يمثل رأسمال الكلي للشركة و)

يساهم به الشريك الوحيد

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الشركة) لرأسمال  الجديد  التقسيم 

أصبح على الشكل التالي:)•)

السيدة قديري سعاد):)700.000٫00  

حصة) (7.111 ( على) مقسم  درهم 

ارتماعية مرقمة من) )إلى)7.111.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

 212)تحت رقم)1577  .

2 7I

gest(consultants

KERARZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gest(consultants
5  زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 11 21، الدار 
البيضاء املغرب

KERARZ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي     زنقة 
محمد اسميحة اقامة روهرة محمد 
اسميحة طابق 6 رقم 35 - 31 21 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 87 99

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (25
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  اإلقتضاء)

.KERARZ
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ديكور.
عنوان املقر االرتماعي):)   )زنقة)
محمد اسميحة اقامة روهرة محمد)
 21 31 (- (35 رقم) (6 اسميحة طابق)

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
  11 ( (: السيدة ريهان ابن االمين)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
االمين) ابن  ريهان  السيدة 
سندباد) دونزاك  اقامة  عنوانه(ا))
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الدئاب) عين  رقم)  ) (2 ب) عمارة 
11 21)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

االمين) ابن  ريهان  السيدة 
سندباد) دونزاك  اقامة  عنوانه(ا))
الدئاب) عين  رقم)  ) (2 ب) عمارة 

11 21)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763116.

2 8I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

HATKO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 
رليز،  الطابق الثالث، مكت  رقم 

 2 ، 1111 ، مراكش املغرب
HATKO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي فدان 

بوعـو دوار أيت محمد أوعبدالـله، 
رماعة أيت بلقاسم  - 11 5  

تيفلت  املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.285 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)نونبر)2121)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االرتماعي  املقر 
محمد) أيت  دوار  بوعـو  »فدان  من)
(- ( بلقاسم) أيت  رماعة  أوعبدالـله،)
»تجزئة) إلى) املغرب») ( تيفلت) ( 5 11
عين) الصناعي  املتنزه  (, (27 رقم)
  5 22 ( بوخلخال) الجوهرة سيدي 

الخميسات))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  8 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

يناير) 212)تحت رقم)  .

2 9I

FIDUCIA-MID

B.A.T CONTROLE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 351 5، ميدلت 

ميدلت
 B.A.T CONTROLE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 58 شارع 
املسيرة املو - 351 5 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 B.A.T (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONTROLE SARL AU
مكت ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املراقبة.
58)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
املسيرة املو)-)351 5)ميدلت املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عمر اوصاد):))111. )حصة)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عمر اوصاد عنوانه(ا))رقم)
ميدلت) (5 351 ( املرنيين) زنقة  (  

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر اوصاد عنوانه(ا))رقم)

ميدلت) (5 351 ( املرنيين) زنقة  (  

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) بتاريخ) 2) ( االبتدائية بميدلت)

 212)تحت رقم)8 .

25 I

BOUYA CONSULTIN 2

M R S N I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUYA(CONSULTIN 2

 AV(MLY(ABDELLAH(ETG 2 33

NO 26، 90000، TANGER(maroc

M R S N I شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 rue  ,29 وعنوان مقرها اإلرتماعي

 amr(ibn(ass 3 éme(étage(n°26

-Tanger 90000 Tanger(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2 25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 M R S(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.N I

 M R S N(:(غرض الشركة بإيجاز

.I

 rue   ,29 (: عنوان املقر االرتماعي)

 amr( ibn( ass( 3( éme( étage( n°26

.-Tanger(90000(Tanger(MAROC

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الطويهار عنوانه(ا))
 3 إبن نصير طابق) شارع مو�سى  (65

.Maroc(رقم)    91111)طنجة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الطويهار عنوانه(ا))
 3 إبن نصير طابق) شارع مو�سى  (65

رقم)    91111)طنجة طنجة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238567.

252I

TIRA TRAVAUX

CEOS TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TIRA TRAVAUX
 2avenue(abou(bakr(el(kadiri
 residence(ahfad(immeuble(D
 bureau(N14 sidi(maarouf ،
20000، casablanca(maroc

CEOS TECHNOLOGY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 BD   7 وعنوان مقرها اإلرتماعي
 LA(RESISTANCE(AFA(ETG 2

 APT 22 - 20000 CASABLANCA
MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 8726 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CEOS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TECHNOLOGY
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(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 PROGRAMMEUR, ANALYSTE,

.CONCEPTEUR
   7 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 BD LA RESISTANCE AFA ETG 2
 APT( 22( -( 20000( CASABLANCA

.MAROC
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد طالل محمد)):))911)حصة)

بقيمة)91.111)درهم للحصة).
  11 ( (: رشيدة) بوحاحي  السيدة 
حصة بقيمة)1.111 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( محمد) طالل  السيد 
ياسمين) فيال  (62 رقم) كلثوم  تجزئة 

كاليفورنيا)11)البيضاء))املغرب.
السيدة بوحاحي رشيدة عنوانه(ا))
ياسمين) فيال  (62 رقم) كلثوم  تجزئة 

كاليفورنيا)11)البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( محمد) طالل  السيد 
ياسمين) فيال  (62 رقم) كلثوم  تجزئة 

كاليفورنيا)11)البيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)-.
25 I

Bureau(d’étude(et(conseil  

BABIT LITAJMID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BABIT LITAJMID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي العودة 
  بلوك 5 رقم  6  بئر كندوز أوسرد 

- 112 7 بئر كندوز املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7 85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BABIT ( بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

(:(LITAJMID

غرض الشركة بإيجاز):

ورميع) األسماك  تجميد  (•

املأكوالت البحرية.

أنواع) رميع  وبيع  تصنيع  (•

مكعبات الثلج.

الثلج) وتوزيع  وبيع  إنتاج  (•

ومكعبات الثلج وما إلى ذلك.

عنوان املقر االرتماعي):)حي العودة)
 )بلوك)5)رقم) 6 )بئر كندوز أوسرد)

-)112 7)بئر كندوز املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الساملة) عائشة  كركوب  السيدة 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 (:

للحصة).

(: السيدة كركوب عائشة الساملة)

111 )بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الساملة) عائشة  كركوب  السيدة 

االدري�سي) الشريف  شارع  عنوانه(ا))
العيون) الوحدة) 1) حي  رقم)   )

71112)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الساملة) عائشة  كركوب  السيدة 

االدري�سي) الشريف  شارع  عنوانه(ا))
العيون) الوحدة) 1) حي  رقم)   )

71112)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  الده   بوادي  االبتدائية 

يناير) 212)تحت رقم)18 .

255I

cabinet(diouri(aduit(&(conseil

TFP HOLDING
تأسيس شركة

cabinet(diouri(aduit & conseil

,  شارع الزرقطوني, شقة 1   

الطابق الخامس، الدار البيضاء 

املغرب)

TFP HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

عنوان مقرها اإلرتماعي 

,22 شارع انفا,الطابق السابع، 

,21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 85577

نونبر) (27 في) مؤرخ  موثق  عقد 

األسا�سي) القانون  إعداد  تم  (2121

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متابعين  الشركة  تسمية 

 TFP تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOLDING

غرض الشركة بإيجاز:

وإدارة) األسهم  في  االستثمار 

األعمال

األوراق) رميع  وإدارة  بيع  شراء،)

املالية

ورميع حصص الفائدة

دراسة وإنجاز رميع االستثمارات

خدمات التدري 
الترويج العقاري

والخدمات) املتنوعة  األعمال 

املتعلقة بالغرض املذكور أعاله

عنوان املقر االرتماعي,22 )شارع)

الدار) (21111, السابع،) انفا,الطابق 

البيضاء))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مبلغ 

22.911.111)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

امين) محمد  معوني  السيد 

عنوانه(ا)

فوبوروغ) إقامة  البيضاء،) لدار 

عمارة,A)،)شقة)817)،)الطابق الثامن)

،)شارع عبد هللا بن الشريف)21111, 

الدار البيضاء

السيد حجوي صوفيا عنوانه(ا)))))))))))))))))

شقة) (، (A,عمارة فوبوروغ  إقامة 

817)،)الطابق الثامن)،)شارع عبد هللا)

بن الشريف)21111,)الدار البيضاء

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري)))الشركة:

امين) محمد  معوني  السيد 

عنوانه(ا)))))))))))

شقة) (، (A,عمارة فوبوروغ  إقامة 

817)،)الطابق الثامن)،)شارع عبد هللا)

بن الشريف)21111,)الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ)    البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)-

256I

كنال امنارمون

CANAL AMÉNAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كنال امنارمون

59شارع الزرقطوني الطابق 7 رقم 

21 الدار البيضاء ، 21111، الدار 

البيضاء املغرب

CANAL AMÉNAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 59شارع 

الزرقطوني الطابق 7 رقم 21 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7 67 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 غشت) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CANAL AMÉNAGEMENT
 Travaux(: غرض الشركة بإيجاز)

.divers
59شارع) (: عنوان املقر االرتماعي)
الدار) (21 رقم) (7 الزرقطوني الطابق)
البيضاء)الدار البيضاء)21111)الدار)

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) تناحي  الحسن  السيد 
الحي) (2 رقم) زنقة) ) املنزه  تجزئة 
املحمدي الدار البيضاء)21351)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) تناحي  الحسن  السيد 
الحي) (2 رقم) زنقة) ) املنزه  تجزئة 
املحمدي الدار البيضاء)21351)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2121)تحت رقم)5521 7.
257I

LAYODIS

SHOELEVEN COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

LAYODIS
57 ،شارع انفا، الطابق  ، رقم 

2  مكرر ، 21111، الدارالبيضاء 
املغرب

SHOELEVEN COMPANY  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 رقم 22 بامليي  - 1 213 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 81535

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) يناير) 212) (18 املؤرخ في)

مسير رديد للشركة السيد(ة))رطو))

بوبكر كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 76221.

258I

Bureau(d’étude(et(conseil  

 COUSCOUS MOUKHAMES
OUED EDDAHAB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COUSCOUS MOUKHAMES 

 OUED EDDAHAB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي العودة 

  رقم 79 بئر كندوز أوسرد - 112 7 

بئر كندوز املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7 83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

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  اإلقتضاء)
 COUSCOUS MOUKHAMES

:(OUED EDDAHAB
غرض الشركة بإيجاز):

الكسكس) وبيع  تصنيع  (•
مخامس)

املعكرونة) تصنيع  (•
والكسكس.

عنوان املقر االرتماعي):)حي العودة)
 )رقم)79)بئر كندوز أوسرد)-)112 7 

بئر كندوز املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الخوت) ام  البكاري  السيدة 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111

للحصة).
(: الخوت) ام  البكاري  السيدة 

111. )بقيمة)11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الخوت) ام  البكاري  السيدة 
بئر كندوز) حي النهضة) 1) عنوانه(ا))

أوسرد)112 7)بئر كندوز املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الخوت) ام  البكاري  السيدة 
بئر كندوز) حي النهضة) 1) عنوانه(ا))

أوسرد)112 7)بئر كندوز املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  الده   بوادي  االبتدائية 

يناير) 212)تحت رقم)17 .

259I

BENWAHOUD CONSULTANTS

مدرسة بويسونيير الخاصة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BENWAHOUD CONSULTANTS
 RUE5  MOLIERE-QUARTIER

 RACINE(CASABLANCA، 21300،
CASABLANCA MAROC

مدرسة بويسونيير الخاصة  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : 3  زاوية 

شارع رودان مينيارد و النخيل  - 
1 213 الدار البيضاء  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2 9839
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) يناير) 212) املؤرخ في)  )
شركة) ( الخاصة) بويسونيير  مدرسة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
  .2 9.611 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
  3 اإلرتماعي) درهم وعنوان مقرها 
زاوية شارع رودان مينيارد و النخيل))-)
1 213)الدار البيضاء))املغرب نتيجة)

لإلنخفاض املستمر في رقم املبيعات
Covid-19(وباء

املنافسة.
و عين:

حكيمي ( خديجة)  السيد(ة))
محمد) الدكتور  شارع  عنوانه(ا)) و  (
طابق)   اديال  اقامة  السجلما�سي 
شقة)8)برغون)21153)الدار البيضاء))

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)  )فبراير) 212)وفي)3 )زاوية)
(- ( النخيل) و  مينيارد  رودان  شارع 

1 213)الدار البيضاء))املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763125.

261I

Advance(Center

OIBIV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance(Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc
OIBIV  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي فيال 9ك  
زنقة النجد حي الرياض الرباط - 

11 1  الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  9 5 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
. OIBIV(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تقنيات) وتطوير  إدارة  الخدمة:)
(- التجارة) (- الجديدة) املعلومات 

االتصاالت السلكية والالسلكية..
فيال) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
9ك )زنقة النجد حي الرياض الرباط)

-)11 1 )الرباط املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
11 )حصة) ( (: احرة) السيدة وفاء)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
بقيمة) ( 11 (: احرة) السيدة وفاء)

11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة وفاء)احرة عنوانه(ا))2 3 
السوي�سي) السفراء) حي  ربالة  زنقة 

71 1 )الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وفاء)احرة عنوانه(ا))2 3 
السوي�سي) السفراء) حي  ربالة  زنقة 

71 1 )الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ) 1) ( بالرباط) التجارية 

 212)تحت رقم)1666  .
26 I

Advance(Center

ENOVAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Advance(Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc
ENOVAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي فيال 9ك  

زنقة النجد حي الرياض الرباط - 
11 1  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  9  7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENOVAC
التدري ) (: غرض الشركة بإيجاز)
املوارد) إستراتيجية  في  واملشورة 
البناء) أعمال  (- التجارة) (- البشرية)

املختلفة..
فيال) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
9ك )زنقة النجد حي الرياض الرباط)

-)11 1 )الرباط املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد فيصل دليل):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيدة نهيد الحيمر):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
بقيمة) (511 (: السيد فيصل دليل)

11 )درهم.
السيدة نهيد الحيمر):)511)بقيمة)

11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا))) دليل  فيصل  السيد 

 911 1 فيال)    برال  اقامة  بوبانة 

طنجة املغرب.

عنوانه(ا))) الحيمر  نهيد  السيدة 

 911 1 فيال)    برال  اقامة  بوبانة 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الحيمر  نهيد  السيدة 

 911 1 فيال)    برال  اقامة  بوبانة 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( بالرباط) التجارية 

 212)تحت رقم) 166  .

262I

FMCOMPTA(-(Comptable(Agréé

TELCAM MAROC

إعالن متعدد القرارات

FMCOMPTA - Comptable(Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt(n°6 Ain(Sebaa ، 20250،

Casablanca(Maroc

TELCAM MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي: 92 شارع 

آنفا الطابق العاشر الشقة رقم 

خمسة عشر - 1 211 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.255   

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في) 3)ماي)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

أخذ علما بنهاية والية ثالثة مسيرين)

 MAYEUR CEDRIC السادة) وهم 

و ( (BONNIER CYRIL و) (PATRICK

  LAPORTE MARC

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 VIKEN(تعيين السيدين أحمد بعتي و
كمسيرين) (DAVID TORAMANIAN

رديدين للشركة وملدة غير محددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (: 7 رقم) بند 
مايلي:)حس  الفصل)7 )من النظام)
السيدان) يمارس  للشركة،) األسا�سي 
 VIKEN DAVID و) بعتي  أحمد 
الصالحيات) كافة  (TORAMANIAN
النظامية والقانونية للتصرف باسم و)
لفائدة الشركة،)ويلزمانها بتوقيعهما.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  فبراير) 212) (1 

.(763  6(322 
263I

املحمدية لإلستشارة و الخبرة

فاليوتو
إعالن متعدد القرارات

املحمدية لإلستشارة و الخبرة
شارع املقاومة رقم   حي الوحدة  
الطابق 2 مكت  رقم 3 ، 28811، 

املحمدية املغرب
فاليوتو »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: شارع ام 
ربيع زنقة 53 رقم 22 مجموعة »ب» 

- 21221  الدار البيضاء  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.333 89

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)أكتوبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
من) اسهم  ( 51 بيع) على  املوافقة 
للسيد) الوحداني  بوشعي   السيد 

محمد الفكار.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
)السيد بوشعي  الوحداني) استقالة)
و))السيد ادريس موقير من مناصبهم)
محمد) السيد  تعيين  و  كمسيرين 

الفكار كمسير وحيد للشركة).
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قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
8 )من النظام) 7)و) 6)و) تعديل املواد)

األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
املساهمات:)قدم الشركاء)املساهمات)
  5111.11 الفكار) محمد  التالية:)

دراهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة) مال  رأس  يبلغ  املال:) رأس 
الى) ( مقسم) درهم.) (100،000.00
ألف)(111 ))سهم بقيمة)11 )درهم)
مدفوع) (، بالكامل) مكتت   (، للسهم)
بما يتناس  مع) ومخصص للشركاء)
مساهماتهم)،)وهي:51 )اسهم))للسيد)
للسيد) اسهم  (551 و) الفكار  محمد 

ادريس موقير.
على) ينص  الذي  (: 8 رقم) بند 
تعيين) تم  املسيرين:) تعيين  مايلي:)
الفكار مسيرا للشركة) السيد محمد 

لفترة غير محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)6 9 76.
26 I

املحمدية لإلستشارة و الخبرة

فاليوتو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

املحمدية لإلستشارة و الخبرة
شارع املقاومة رقم   حي الوحدة  
الطابق 2 مكت  رقم 3 ، 28811، 

املحمدية املغرب
فاليوتو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع ام 

ربيع زنقة 53 رقم 22 مجموعة »ب» 
- 21221 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.333 89
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 أكتوبر) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ادريس موقير) (ة)) السيد) تفويت 
11 )حصة ارتماعية من أصل)551 
حصة لفائدة))السيد)(ة))نجي ))ماللي)

بتاريخ)26)أكتوبر)2121.
ادريس موقير) (ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  ارتماعية  حصة  ( 51
551)حصة لفائدة))السيد)(ة))محمد))

الفكار))بتاريخ)26)أكتوبر)2121.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)6 9 76.

265I

PRIVILEGE CABINET

SWISS CHANGE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE
 URUGUAY(NO 7 TANGER،
90000، TANGER(TANGER

  SWISS CHANGE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي  3 مجمع 
كومرشبا   باب الفحص املحل 26 
مسنانة  TANGER 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
97525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) 212) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SWISS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. CHANGE SARL AU

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال خدمات مالية اخرى)).

عنوان املقر االرتماعي):) 3)مجمع)

 26 باب الفحص املحل) كومرشبا) )

طنجة) (TANGER 91111 ( مسنانة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  111 (: ( )محمد) السيد الكبداني)

بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الكبداني))محمد عنوانه(ا))
 91111 ( املصلى) ( 2 رقم) (86 زنقة)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكبداني))محمد عنوانه(ا))
 91111 ( املصلى) ( 2 رقم) (86 زنقة)

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

9 21)تحت رقم)87 223.

266I

L(&S(GLOBAl(HOLDING   

L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L &S(GLOBAl(HOLDING

اقامة امال ٣ زنقة الكبير بن بوعزة 

حي الغول مراكش ، 11111 ، 

مراكش املغرب

L  شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 

األمل 3 زنقة الكبير بن بوعزة حي 

الغول - 1111   مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 12977

 21 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2121 فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

. L(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد التجميل.

إقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

حي) بوعزة  بن  الكبير  زنقة  (3 األمل)

الغول)-)1111 ))مراكش))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 5 1 ( (: فضول) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)11 .5)درهم للحصة).

حصة) ( 91 ( (: رو) ونبو  السيدة 

بقيمة)911. )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) فضول  لحسن  السيد 

زنقة الكبير بن بوعزة) (3 إقامة األمل)

حي الغول)1111 ))مراكش))املغرب.

عنوانه(ا))) رو  ونبو  السيدة 

)شارع عبدالكريم) إقامة الهدى2 92)

الخطابي)1111 ))مراكش))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) فضول  لحسن  السيد 

زنقة الكبير بن بوعزة) (3 إقامة األمل)

حي الغول)1111 ))مراكش))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2121)تحت رقم)-.

267I
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FIDURACH

FRAMETAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDURACH
رقم 1  الزنقة 2  د.م.ش ح.م 

البيضاء ، 21571، الدار البيضاء 

املغرب

FRAMETAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 212,شارع 

عبد املومن رقم 5 الطابق السفلي - 

21561  البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8685 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRAMETAL SARL

(: (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلنشاءات واإلطارات املعدنية.

عنوان املقر االرتماعي):)212,شارع)

(- الطابق السفلي) (5 عبد املومن رقم)

21561))البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( الدية) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: السيد عبد الكريم العنبر)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى الدية))عنوانه(ا))

  6 8)الشقة) تجزئة السوي�سي العمارة)

51  2)البئر الجديد املغرب.

العنبر) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه(ا))تجزئة مبروكة رقم)2)شارع)
البئر الجديد) (2  51 الحسن الثاني)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى الدية))عنوانه(ا))
  6 8)الشقة) تجزئة السوي�سي العمارة)

51  2)البئر الجديد املغرب
العنبر) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه(ا))تجزئة مبروكة رقم)2)شارع)
البئر الجديد) (2  51 الحسن الثاني)

املغرب
(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.
268I

AUDEC EXPERTISE

ARCHI DESIGN LINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,223
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca(Maroc
ARCHI DESIGN LINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي  2 

شارع الراشدي ، الطابق الخامس 
،  - 21111 الدار البيضاء اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 87373

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARCHI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DESIGN LINE

ممارسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمارة.

 2 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الخامس) الطابق  (، الراشدي) شارع 

اململكة) البيضاء) الدار  (21111 (- ( (،

املغربية.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رشيد فكار):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) فكار  رشيد  السيد 

  1 13 )شارع مونتين طابق) )شقة)

سكن سالم فال فلوري)21111)الدار)

البيضاء)اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) فكار  رشيد  السيد 

  1 13 )شارع مونتين طابق) )شقة)

سكن سالم فال فلوري)21111)الدار)

البيضاء)اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763231.

269I

AUDEC EXPERTISE

MAYSAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard(Zerktouni, ,223

 7éme(étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca(Maroc

MAYSAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 21  زاوية 
شارع عمر الخيام و زنقة النسرين 
حي الراحة الدارالبيضاء  - 1 212 

الدارالبيضاء املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2 383

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2121 درنبر) ( 1 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«611.111)درهم»)أي من)»11.111  
عن) درهم») (711.111« إلى) درهم»)
ديون) مع  مقاصة  إرراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)97 763.

271I

STE(FIDU-LIDOU(SARL

STE PARA AL KARAMA FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 PARA AL KARAMA FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها االرتماعي رقم رقم 
5  شارع الكرامة اقامة السالم 
الزهور    - 31111 فاس املغرب.
 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري 
 6575 :

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل  (-
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد).
عند) متبوعة  الشركة  تسمية  (-
 PARA (: بمختصر تسميتها) االقتضاء)

.  AL KARAMA FES
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-)غرض الشركة بإيجاز:)بيع املواد)
الشبه الطبية.

-)عنوان املقر االرتماعي):)رقم)5  
شارع الكرامة اقامة السالم الزهور)

30000-1)فاس املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة  (-

الشركة:)99)سنة)
-)مبلغ رأسمال الشركة)711.111  

درهم،)مقسم كالتالي:
-)السيد عبد الرحيم كهم):)األصل)
التجاري):)397111)درهم-)التركيبات)
   111: واملعدات واألدوات التقنية)
درهم) (3 111 (: االصالحات) درهم-)
درهم-) ( 88111: النقل) معدات  (-
درهم) ( 2878 . 1 (: مخزون السلع)
(- درهم) (2  8.1 : البنك) رصيد  (-
ديون) (– درهم) (5526.95: الصندوق)
 ,  96456.36- ممون االصول الثابتة)

بقيمة)11 )درهم).
الشخصية والعائلية و) األسماء) (-

صفات و مواطن الشركاء:)
-)السيد عبد الرحيم كهم عنوانه)
) ))زنقة املجاهد العيا�سي عمارة رقم)
فاس) (31111 ج) م  الشقة)  ) (  

املغرب.)
-)األسماء)الشخصية و العائلية و)

مواطن مسيري الشركة:
-)السيد عبد الرحيم كهم عنوانه)
) ))زنقة املجاهد العيا�سي عمارة رقم)
فاس) (31111 ج) م  الشقة)  ) (  

املغرب.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)8 )يناير) 212 

تحت رقم) 7/12 2.
27 I

زيزي مصطفى

 NID GLOBAL
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

زيزي مصطفى
37 زنقة ارشماد الحي املحمدي ، 

61111، وردة املغرب
 NID GLOBAL DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 RUE : وعنوان مقرها اإلرتماعي
 SAIGON ANGLE RUE OMAR

IBN(RABIA(N°43 - 60000 وردة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3 553
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)5 )أكتوبر)9 21)تقرر حل)
 NID GLOBAL DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  ( 1.111
 RUE SAIGON ANGLE اإلرتماعي)
 RUE( OMAR( IBN( RABIA( N°43( -
61111)وردة املغرب نتيجة لتوقيف)

النشاط التجاري.
و عين:

اصوفي و) ( محمد امين) السيد(ة))
حي االندلس زنقة عمامو) عنوانه(ا))
وردة املغرب) (61111  3 الشيخ رقم)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 RUE وفي) (2121 درنبر) (23 بتاريخ)
 SAIGON ANGLE RUE OMAR
وردة) (IBN(RABIA(N°43( -( 60000

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (21 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

7 21)تحت رقم)3 29.
272I

GLOFID

LINEA SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID
96  شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم   ، 21311، الدار 
البيضاء املغرب

LINEA SOLUTIONS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 75 شارع 
   يناير الطابق االول الشقة 69  - 

31 21 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 86773

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LINEA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SOLUTIONS
محل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات الصناعيىة).
75)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
(-( 69   )يناير الطابق االول الشقة)

31 21)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: عتيق) هشام  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هشام عتيق عنوانه(ا))1  
الطابق) املدني  بنت  اغضيفة  زنقة 
الدار البيضاء) (21111 (- الشقة) ) (2

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام عتيق عنوانه(ا))1  
الطابق) املدني  بنت  اغضيفة  زنقة 
الدار البيضاء) (21111 (- الشقة) ) (2

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762627.

273I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

MARTRAVCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL

-04 زنقة ربل طارق، إقامة ربل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 

91111، طنجة املغرب

MARTRAVCO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

راتما قطعة رقم 9  طنجة البالية 

املحل التجاري رقم أ - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  16 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) (31

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  اإلقتضاء)

.MARTRAVCO

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة خاصة بالبناء
التسيير العقاري

تصدير و استيراد.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

البالية) طنجة  ( 9 رقم) قطعة  راتما 

املحل التجاري رقم أ)-)91111)طنجة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2992

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اغزيل  عثمان  السيد 
  8 رقم) (78 زنقة) البالية  طنجة 

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اغزيل  عثمان  السيد 
  8 رقم) (78 زنقة) البالية  طنجة 

91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) ( 1 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2121)تحت رقم)236976.
27 I

BASMA FUD

BAJJI DELICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BASMA FUD
 RDC DERB LAAYOUNE EL 3 

 ALIA(MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

BAJJI DELICE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي ٢٢٠ 
الطابق السفلي الحسنية ١ 

املحمدية - 21811 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (21 8 يناير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAJJI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DELICE
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغذائية.

 ٢٢٠ (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الطابق السفلي الحسنية)١)املحمدية)

-)21811)املحمدية املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
باجي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
باجي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
قصبة) إقامة  ليساسفة  ( عنوانه(ا))
األمين مجموعة)٠٥))عمارة)٦٧)الشقة)
٠٥)البيضاء)91 21)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
باجي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
قصبة) إقامة  ليساسفة  ( عنوانه(ا))
األمين مجموعة)٠٥))عمارة)٦٧)الشقة)
٠٥)البيضاء)91 21)البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)8 21)تحت رقم)87 .
275I

AWANI LAZHAR SARL

OSSOUD ACHAMAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

OSSOUD ACHAMAL SARL
شارع موالي سليمان رقم 27 ، 

91111، طنجة املغرب
    OSSOUD ACHAMAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

موالي سليمان رقم 27  - 91111 
طنجة املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82999
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) يناير) 212) ( 5 املؤرخ في)
مسير رديد للشركة السيد(ة))لطفي)

مروان كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238668.

276I

OULAHCEN ET FILS SARL

OULAHCEN ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OULAHCEN ET FILS SARL

 DOUAR AIT HMAD AIT

 BOUBIDMANE BOUDERBALA

EL(HAJEB ، 51000، الحار  

املغرب

OULAHCEN ET FILS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 DOUAR وعنوان مقرها اإلرتماعي

 AIT HMAD AIT BOUBIDMANE

 BOUDERBALA(EL(HAJEB -

111 5 الحار  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2121 شتنبر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OULAHCEN ET FILS

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

 TRAVAUX DE JARDINAGE

.NEGOCE

 DOUAR(:(عنوان املقر االرتماعي

 AIT HMAD AIT BOUBIDMANE

 BOUDERBALA( EL( HAJEB( -

111 5)الحار  املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 251 ( (: الحسن) عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 251 ( (: الحسن) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد حمزة الحسن):))251)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 251 ( (: السيد عبد الحق الحسن)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا الحسن عنوانه(ا))

ايت) رماعة  احماد  ايت  دوار 

111 5)الحار ) بوبيدمان الحار )

املغرب.

الحسن) الحق  عبد  السيد 

ايت) رماعة  احماد  ايت  عنوانه(ا))

بوبيدمان)111 5)الحار  املغرب.

عنوانه(ا)) الحسن  محمد  السيد 

بوبيدمان) ايت  رماعة  احماد  ايت 

111 5)الحار  املغرب.

عنوانه(ا)) الحسن  حمزة  السيد 

ايت) رماعة  احماد  ايت  دوار 

 5 111 الحار ) عمالة  بوبيدمان 

الحار  املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا الحسن عنوانه(ا))

ايت) رماعة  احماد  ايت  دوار 

111 5)الحار ) بوبيدمان الحار )

املغرب

الحسن) الحق  عبد  السيد 

ايت) رماعة  احماد  ايت  عنوانه(ا))

بوبيدمان)111 5)الحار  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ)  )أكتوبر) ( التجارية بمكناس)

2121)تحت رقم)2 32.

277I



2993 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

Atlas(Valora(Conseil

 ATLAS EQUIPEMENTS DE

MONTAGNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Atlas(Valora(Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

 ATLAS EQUIPEMENTS DE

MONTAGNE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي محل رقم 

 ،  C5 تجزئة فضل الخير دوار 

سيدي أحمد أوفارس  -  231  

تحناوت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  179 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5

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  اإلقتضاء)

 ATLAS EQUIPEMENTS DE

.MONTAGNE

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في) التأطير  و  التدري   و  املرافقة 

الرياضة الجبلية..

محل) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

رقم) ،) C5)تجزئة فضل الخير دوار)

  231 (- ( أوفارس) أحمد  سيدي 

تحناوت املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بغاز حسن عنوانه(ا)))دوار)

أوسرتك أسني)52 2 )أسني))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بغاز حسن عنوانه(ا)))دوار)

أوسرتك أسني)52 2 )أسني))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)23  .

278I

BASMA FUD

ZENATA DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

BASMA FUD

 RDC DERB LAAYOUNE EL 3 

 ALIA(MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ZENATA DISTRIBUTION  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي ٠٢٨ شارع 

الحسن التاني الطابق ٢ الشقة 

٤ بنسليمان - 3111  بنسليمان 

املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2  5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) 212) (12 املؤرخ في)

افر) السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

عبدالعالي كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

فبراير) 212)تحت رقم)59.

279I

 fiduciaire(tangeroise(d’expertise(comptable

sarl

BEO WORLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

 fiduciaire(tangeroise(d›expertise

comptable(sarl

  21RESD EL AKHAWAINE RUE

 MOUTANABI(ETAGE(N°3 APPT

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

BEO WORLD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع ازرو 
رقم     قيسارية باسم هللا رقم 7  - 

93111  تطوان املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 858  

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)12)درنبر)2121)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

قيسارية باسم) ( ( ( »شارع ازرو رقم)

هللا رقم)7 )-)93111))تطوان املغرب»)
إلى)»طابق))رقم) املجمع السكني بدر)

شقة رقم))   GH(15(-(20000)الدار)

البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)233 .

281I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE LM BEEN TD
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE LM BEEN TD »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: 6   حي 

االمل 2 - 51111 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 9895
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)8 )درنبر)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
اإلرتماعية) الحصص  رميع  بيع 
 511 اململوكة للسيد ملحرزي محمد)

حصة لفائدة السيد العلمي ارشيد
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) محمد  ملحرزي  السيد  استقالة 

منص  مسير الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير الشكل القانوني من شركة ذات)
ذات) شركة  الى  املحددة  املسؤولية 
الشريك) ذات  املحددة  املسؤولية 

الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
 SOCIETE LM BEEN TD(:2(الفصل

 » S.A.R.L.AU
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الفصل)3:)أشغال مختلفة او البناء)-)

منعش عقاري
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اإلرنماعية) الحصص  6و7) الفصل)

مملوكة للسيد العلمي ارشيد وحده
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
ارشيد) العلمي  السيد  (: 3 الفصل)

مسير وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ) 2) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)373.
28 I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE COBOIMEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE COBOIMEK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2994

وعنوان مقرها اإلرتماعي محل 
رقم   زنقة   رقم 2 تجزئة بوخارية 

أطلس 2 - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE COBOIMEK

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االرتماعي):)محل رقم)
 )زنقة) )رقم)2)تجزئة بوخارية أطلس)

2)-)51111)مكناس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 3 1 ( (: محمد) ساسيوي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد ساسوي عبد العزيز):))331 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

((: الرحيم) عبد  ساسيوي  السيد 

331)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ساسيوي محمد عنوانه(ا))
زنقة) )رقم)2)تجزئة بوخارية أطلس)2 

51111)مكناس املغرب.

العزيز) عبد  ساسوي  السيد 
تجزئة) (2 رقم) زنقة) ) عنوانه(ا))

مكناس) (51111  2 أطلس) بوخارية 

املغرب.

الرحيم) عبد  ساسيوي  السيد 
عنوانه(ا))رقم)2)الطابق الرابع تجزئة)

مكناس) (51111  2 أطلس) بوخارية 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ساسيوي محمد عنوانه(ا))

زنقة) )رقم)2)تجزئة بوخارية أطلس)2 

51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم) 3 .

282I

MH CONSEIL

MH CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

MH CONSEIL

 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER(ETG(AIN(HARROUDA،

28630، mohammedia(MAROC

MH CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 65 

فيدي�سي  الطابق   شقة اليمنى عين 

حرودة   املحمدية 28361 املحمدية 

املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في) 1)نونبر)9 21)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

«65)فيدي�سي))الطابق) )شقة اليمنى)

 28361 املحمدية) ( ( حرودة) عين 

»فيدي�سي) إلى) املغرب») املحمدية 

اقامة رانيا عمارة))ف الطابق) )شقة)

رقم)2)عين حرودة))))املحمدية)28361 

املحمدية))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  1 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

درنبر)9 21)تحت رقم)969 .

283I

cabinet(mansouri

 FOR BETTER HEALTH

فور بتر هيلث

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet(mansouri

 283boulevard

 yaacoubalmansour 3ème(étage

 bureau 21 ، 20000، casablanca

maroc

for(better(health فور بتر هيلث 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 

سنترال بارك العمارة د الرقم  3 - 

28111 املحمدية املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 3 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 نونبر) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))أحمد الشكيري)

أصل) من  ارتماعية  حصة  (6.311

7.111)حصة لفائدة))السيد)(ة))فور)

 for( better بتر هيلث كلوبال ليميتد)

بتاريخ) (health( global( limited( LTD

13)نونبر)2121.

تفويت السيد)(ة))حمزة الشكيري)

أصل) من  ارتماعية  حصة  (711

7.111)حصة لفائدة))السيد)(ة))فور)

 for( better بتر هيلث كلوبال ليميتد)

بتاريخ) (health( global( limited( LTD

13)نونبر)2121.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)25)يناير)

 212)تحت رقم)78 .

28 I

COMPTACOMPTE

THE ELEGANT SECURITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTACOMPTE
 BD(MLY(ABDELAZIZ(ET 86 BIS
 AV(MLY(ABDERRAHMAN 39
 ,26 RUE(ABI(ZARA(mly(IMM
E(BUR(N 3، 14000، القنيطرة 

مغرب
THE ELEGANT SECURITY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار أوالد 
امليك الحدادة  - 111   القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

582 7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 شتنبر) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELEGANT SECURITY
الحراسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

واملراقبة.
عنوان املقر االرتماعي):)دوار أوالد)
القنيطرة) (  111 (- ( امليك الحدادة)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 3 1 ( (: خريبش) سعيد  السيد 
حصة بقيمة)111. 3)درهم للحصة).
331)حصة) ( (: السيد سعيد فالح)

بقيمة)33.111)درهم للحصة).
 331 ( (: الهي�سي) عبد هللا  السيد 
حصة بقيمة)33.111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) خريبش  سعيد  السيد 

   111 ( الحدادة) امليك  أوالد  دوار 

القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)) فالح  سعيد  السيد 
   111  28 رقم) الوفاء) ) تجزئة 

القنيطرة املغرب.

السيد عبد هللا الهي�سي عنوانه(ا))

   111 ( الحدادة) امليك  أوالد  دوار 

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) خريبش  سعيد  السيد 

   111 الحدادة) امليك  أوالد  دوار 

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)  )يناير)

 212)تحت رقم)81897.

285I

Atlas(Valora(Conseil

RELOOKING WORKSHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Atlas(Valora(Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

 RELOOKING WORKSHOP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة رقم 

8 عمارة إيمان شارع عبد الكريم 

الخطابي  حي الغول - رليز 1111   

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  

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  اإلقتضاء)

.RELOOKING WORKSHOP
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) االستشارة  و  التكوين  و  املرافقة 
مجال التجميل و الصورة الشخصية)

و املهنية لالشخاص و الشركات..
عنوان املقر االرتماعي):)شقة رقم)
الكريم) عبد  شارع  إيمان  عمارة  (8
   1111 رليز) (- حي الغول) ( الخطابي)

مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) أحالم  اعبودو  السيدة 
ابن) يوسف  حي  رديد  زيتون  (2 8

تاشافين))1111 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) أحالم  اعبودو  السيدة 
ابن) يوسف  حي  رديد  زيتون  (2 8

تاشافين))1111 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم) 3  .
286I

UNIVERS DES EXPERTS SARL

TRIWEAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

UNIVERS DES EXPERTS SARL
 77RUE FARHAT HACHAD

 RESIDENCE CITY CASABLANCA
 ، 20200، CASABLANCA

MAROC
TRIWEAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي  تجزئة 
الصفا زنقة 2 الطابق السفلي، 

زبير األلفة - 21211 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.391185
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2121)تقرر حل) 22)درنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مبلغ) ( (TRIWEAR الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (51.111 رأسمالها)
الصفا) تجزئة  ( اإلرتماعي) مقرها 
األلفة) زبير  السفلي،) الطابق  (2 زنقة)
املغرب) البيضاء) الدار  (21211 (-
نتيجة ل):)توقف الشركة))عن مزاولة)

انشطتها.
تجزئة) ( و حدد مقر التصفية ب)
زبير) الطابق السفلي،) (2 الصفا زنقة)
البيضاء،) الدار  (21211 (- األلفة)

املغرب.)
و عين:

السيد(ة))فاطمة الزهراء)))بورهي)
و عنوانه(ا))تجزئة حدائق تاركة رقم)
81 23112)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 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)761385.
287I

CAFIGEC

LA FÊTE DES MOTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
LA FÊTE DES MOTS

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 7   شارع 

املقاومة اقامة افا الطابق 2 الشقة 

22 - 11 21 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87 79

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FÊTE DES MOTS

دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحضانة.

   7 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 2 الطابق) افا  اقامة  املقاومة  شارع 

البيضاء) الدار  (21 11 (- (22 الشقة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيدة لسالمي سامية)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة لسالمي سامية عنوانه(ا))

فيال)     سيتس  كولف  بوسكورة 

 21 11 النواصر) الخضراء) املدينة 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة لسالمي سامية عنوانه(ا))

فيال)     سيتس  كولف  بوسكورة 

 21 11 النواصر) الخضراء) املدينة 

الدارالبيضاء)املغرب.



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   2996

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762999.
288I

CAFIGEC

2E PROJECTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
2E PROJECTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي : 59 شارع 
الزرقطوني اقامة الزهور الطابق 
9 الشقة 26 س/و  بلدية محارزة 
ساحل ، دوار والد داود مقاطعة 
الجديدة 11 21 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3569  

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) يناير) 212) في) 2) املؤرخ 
ذات) شركة  (2E PROJECTS حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
الزرقطوني) شارع  (59 اإلرتماعي)
 26 الشقة) (9 الطابق) الزهور  اقامة 
دوار) (، بلدية محارزة ساحل) ( س/و)
 21 11 والد داود مقاطعة الجديدة)
ألزمة) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

مالية و اقتصادية.
و عين:

القري) ( الرحمان) عبد  السيد(ة))
الصحراء) تجزئة  (51 عنوانه(ا)) و 
الدار) مكناس  (21 11 التواركة) (2

البيضاء)كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
59)شارع) وفي) يناير) 212) بتاريخ) 2)
الطابق) الزهور  اقامة  الزرقطوني 
الدار) (21 11 (- ( 26)س/و) الشقة) (9

البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)38 763.
289I

CAFIGEC

LA VIE COLOREE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
LA VIE COLOREE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 7   شارع 
املقاومة اقامة افا الطابق 2 الشقة 
22 - 11 21 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 87 8 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA VIE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COLOREE
دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحضانة.
   7 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 2 الطابق) افا  اقامة  املقاومة  شارع 
البيضاء) الدار  (21 11 (- (22 الشقة)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: ( السيدة لسالمي مريم)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيدة لسالمي مريم)
املدينة) (  2 فيال) سيتي  كولف 
الخضراء)بوسكورة النواصر))11 21 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيدة لسالمي مريم)
املدينة) (  2 فيال) سيتي  كولف 
الخضراء)بوسكورة النواصر))11 21 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763111.

291I

COMPTASIG

KABOLO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
COMPTASIG

حي  السالم بلوك    رقم 2 سيدي 
سليمان ، 211  ، سيدي سليمان 

املغرب
KABOLO TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي عند فريك 
رقم 1  طوبروك - 1111  الرباط 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2918 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) املؤرخ في)  )درنبر)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (KABOLO TRANS
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
  1 رقم) فريك  عند  اإلرتماعي 
املغرب) الرباط  ( 1111 (- طوبروك)
السيولة) ورود  عدم  (: ل) نتيجة 

الكافية لنشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب عند فريك))
  1111 الرباط) طوبروك  ( 1 رقم)

الرباط املغرب.)

و عين:

و) بلاللة  ( بوشعي ) السيد(ة))

زنقة) الريلض  تجزئة  عنوانه(ا))
 91161  76 رقم) ( ( العتاوي) الشهيد 

طنجة 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) (25 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

 212)تحت رقم)529/2121.

29 I

ALTA COMPTA

طنجير امو بويلدينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALTA COMPTA

 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS

 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC

طنجير امو بويلدينغ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

فاس زنقة مصر رقم 9 مكرر طنجة - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1965 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) (  

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)طنجير)

امو بويلدينغ.
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
مكرر طنجة) (9 فاس زنقة مصر رقم)

-)91111)طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سفيان السو�سي عنوانه(ا))
حي لعرا�سي رقم)  )الناظور)62999 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان السو�سي عنوانه(ا))
حي لعرا�سي رقم)  )الناظور)62999 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ( 2 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2121)تحت رقم) 631.

292I

CAC CONSEIL SARL

HART TRANS
إعالن متعدد القرارات

CAC CONSEIL SARL
 1ER(ETAGE(N°19 BLOC(J5 AV
 HASSAN(II(CITE(DAKHLA ،

81161، أكادير املغرب
HART TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: زنقة   3 
رقم 3  حي موالي رشيد - - أكادير 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.  967

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) يناير) 212) املؤرخ في)  )

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
نيدوسعدن) السيدة سلمى  استقالة 
من مهمة مسيرة الشركة مع تفويتها)
التي تملكها) حصة إرتماعية  (51 ل)

لفائدة السيد رضوان الشويخ.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد رضوان الشويخ مسيرا)
امتالكه) مع  للشركة  وحيدا  وشريكا 
والبنكي) التوقيع اإلرتماعي  صالحية 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
الشويخ) رضوان  السيد  مساهمة 

بمبلغ)11111.11 )درهم نقدا.
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
امتالك السيد رضوان الشويخ)111  
  11.11 بقيمة) ارتماعية  حصة 

درهم للحصة.
على) ينص  الذي  رقم)  :) بند 
تعيين السيد رضوان الشويخ) مايلي:)
مسير وشريك وحيد ممتلكا صالحية)

التوقيع اإلرتماعي والبنكي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

 212)تحت رقم)16 98.
293I

HOLPAG

VITAL INDUSTRIE
شركة املساهمة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

HOLPAG
 KM 10.500 ROUTE(D›EL

 JADIDA(LISSASFA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

VITAL INDUSTRIE شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها اإلرتماعي املنطقة 
الصناعية ليساسفة 177  - 

كيلومتر -9 طريق الجديدة - 21231 
الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)أكتوبر)9 21)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

»املنطقة الصناعية ليساسفة)177  

-)كيلومتر)-9)طريق الجديدة)-)21231 

الدارالبيضاء)املغرب»)إلى)»ليساسفة)

الحي) (8- شارع عبد هللا ابراهيم رقم)

الدارالبيضاء)) (21231 (- الحسني)

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2121)تحت رقم) 658 7.

29 I

فيصل الخطي  و شركاوه

SENSORY PATH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيصل الخطي  و شركاؤه

مكت  فيصل الخطي  7  أ إقامة 

إيريس الطابق األر�سي محج محمد 

السادس ، 91111، طنجة املغرب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد:

 SENSORY PATH SARL

وعنوان مقرها اإلرتماعي بفندق 

الشرف، رقم 25 زنقة الفرابي - 

91111 طنجة املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

   763

 23 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

درنبر)2121 

األسا�سي) القانون  إعداد  تم 

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء)

SENSORY PATH SARL

إنشاء) ( ( بإيجاز:) الشركة  غرض 

أعمارهم) املتراوحة  لألطفال  روضة 

بين)3)أشهر و) )سنوات.)

بفندق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- الفرابي) زنقة  (25 رقم) الشرف،)

91111)طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
51)حصة) (: السيدة مريم حميش)

بقيمة)5.111)درهم للحصة).
51)حصة) (: السيدة أمال بنزرفة)

بقيمة)5.111)درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانها:) حميش  مريم  السيدة 
مرك  اللؤلؤة الزرقاء)السانية إقامة)

أ رقم)  91111)طنجة)
عنوانها:) بنزرفة  أمال  السيدة 
 2 الشقة) (3 الطابق) طهران  زنقة  (2

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانها:) حميش  مريم  السيدة 
مرك  اللؤلؤة الزرقاء)السانية إقامة)

أ رقم)  91111)طنجة)
عنوانها:) بنزرفة  أمال  السيدة 
 2 الشقة) (3 الطابق) طهران  زنقة  (2

91111)طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
14-01- بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 212)تحت رقم)66 238.
295I

FIDACTIVE

CFC CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC
CFC CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : رقم 5 5 
الطابق االول رقم 2 الحي املحمدي - 
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81111 اكادير املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 5619

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2121)تقرر حل) املؤرخ في) 3)درنبر)
CFC CONSEIL)شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)
الطابق) (5 5 رقم) اإلرتماعي  مقرها 
االول رقم)2)الحي املحمدي)-)81111 

اكادير املغرب نتيجة لتصفية ودية.
و عين:

و) ولكبير  ( هللا) عبد  السيد(ة))
حي) (82 رقم) زنقة) 96) عنوانه(ا))
املغرب) اكادير  (81111 ( ( السالم)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ) 3)درنبر)2121)وفي رقم)5 5 
2)الحي املحمدي)-) الطابق االول رقم)

81111)اكادير املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

 212)تحت رقم) 9816.
296I

sofoget

 LES PLANTATIONS
TROPICALES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 LES PLANTATIONS

TROPICALES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 59 شارع 
موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 
العزيز رقم   - 111   القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PLANTATIONS TROPICALES

غرض الشركة بإيجاز):))الفالحة

استيراد أدوات و األالت الفالحية.

59)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)

موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد)

القنيطرة) (  111 (- رقم) ) العزيز 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 611 ( (: أحمد) اصريكح  ( السيد)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  11 ( (: يوسف) ( اصريكح) ( السيد)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 611 (: أحمد) اصريكح  ( السيد)

بقيمة)11 )درهم.

  11 (: يوسف) ( اصريكح) ( السيد)

بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

)اصريكح أحمد عنوانه(ا))) السيد)

سال املغرب)---))سال املغرب.

السيد))اصريكح))يوسف عنوانه(ا)))

سال)---))سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)اصريكح أحمد عنوانه(ا))) السيد)

سال)---))سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

درنبر)2121)تحت رقم)81639.

297I

FIDUBAC SARL

ALO ALI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador(maroc
ALO ALI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة رقم 
  -8  شارع لعري الشيخ الناظور - 

62111 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2    
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALI TRANS
-النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع لآلخرين
-استيراد و تصدير.

عنوان املقر االرتماعي):)عمارة رقم)
(- 48-44)شارع لعري الشيخ الناظور)

62111)الناظور املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد علي بلقاسم):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد عبد الكريم بلكاسم):))511 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بلقاسم  علي  السيد 
 62111 حي املطار بوعرورو الناظور)

الناظور املغرب.

بلكاسم) الكريم  عبد  السيد 

الجميل) املنظر  اقامة  عنوانه(ا))

مجموعة سكنية)3)عمارة)5)شقة) 2 

صخيرات)2151 )صخيرات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بلقاسم  علي  السيد 

 62111 حي املطار بوعرورو الناظور)

الناظور املغرب

بلكاسم) الكريم  عبد  السيد 

الجميل) املنظر  اقامة  عنوانه(ا))

مجموعة سكنية)3)عمارة)5)شقة) 2 

صخيرات)2151 )صخيرات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)28)يناير)

 212)تحت رقم)96 .

298I

sofoget

SOCHERELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

SOCHERELEC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي القنيطرة  
رقم    شارع عبد العزيز بوطال  

إقامة بسم هللا شقة 2 - القنيطرة 

القنيطرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.28569

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2121 أكتوبر) (27 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») ( .511.111»

 5.111.111« إلى) درهم») (511.111»

درهم»)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.



2999 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)23)نونبر)

2121)تحت رقم) 5 81.
299I

sofoget

YEL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
YEL SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  85 

الولفة ألطلس 2 القنيطرة - 111   
القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.   67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (21 9 نونبر) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)األزهر)) (ة))يوسف) تفويت السيد)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (2.111
6.111)حصة لفائدة))السيد)(ة)))علي))

خوران بتاريخ)18)نونبر)9 21.
تفويت السيد)(ة)))حمد))خوران)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (2.111
6.111)حصة لفائدة))السيد)(ة)))علي))

خوران بتاريخ)18)نونبر)9 21.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)2 )نونبر)

2121)تحت رقم)6 811.
311I

NADOFISC SARL

D&W TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم 2 الناضور ، 62111، 

الناضور املغرب

D&W TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة 

بسم هللا 7   حي املطار الناظور - 

1 621 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) ( 2

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 D&W (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البري الدولي للبضائع

نقل البضائع لآلخرين

)التصدير واالستيراد.

عمارة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- الناظور) املطار  حي  (  7 بسم هللا)

1 621)الناظور املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: حموتي) حكيم  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حموتي  حكيم  السيد 
الناظور) شيكر  بني  رهليوة  دوار 

62312)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حموتي  حكيم  السيد 
الناظور) شيكر  بني  رهليوة  دوار 

62312)الناظور املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) ( 8 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2121)تحت رقم)39 .
31 I

NADOFISC SARL

D&W TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم 2 الناضور ، 62111، 

الناضور املغرب
D&W TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي عمارة 
بسم هللا 7   حي املطار الناظور - 

1 621 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21189

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2121 يونيو) في) 1) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
توزيع االرا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)2 )يونيو)

2121)تحت رقم)537.
312I

sofoget

YEL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
YEL SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  85 

الولفة ألطلس 2 القنيطرة - 111   
القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.   67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)18)نونبر)9 21)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

(- القنيطرة) (2 ألطلس) الولفة  (85  »

111  )القنيطرة املغرب»)إلى)»رقم)8 

طريق عنترة رقم)3)القنيطرة)-)111   

القنيطرة))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)2 )نونبر)

2121)تحت رقم)6 811.

31 I

sofoget

YEL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

YEL SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي رقم 

8 طريق عنترة رقم 3 القنيطرة - 

111   القنيطرة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.   67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2121 يناير) ( 6 في) املؤرخ 

نشاط الشركة من)»)نقل البضائع

)أشغال عامة و أعمال البناء

استيراد و تصدير

)»)إلى)»)نقل البضائع

)أشغال عامة و أعمال البناء».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)2 )نونبر)

2121)تحت رقم)6 811.

315I
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sofoget

DOMAINE IFRIQUIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
domaine(ifriquia شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي  طنجة 

شارع سيد قط  إقامة الصدق 38 
- --------  طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32187
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2121 نونبر) ( 6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عبد اللطيف) ( (ة)) تفويت السيد)
من) ارتماعية  حصة  (51 التجاني)
(ة))) السيد) ( 11 )حصة لفائدة) أصل)
حسن))صالق بتاريخ)6 )نونبر)2121.

عبد اللطيف) ( (ة)) تفويت السيد)
من) ارتماعية  حصة  (51 التجاني)
(ة))) السيد) ( 11 )حصة لفائدة) أصل)
نونبر) ( 6 بتاريخ) الرداحي  ( التجاني)

.2121
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
درنبر) (22 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2121)تحت رقم)63 237.
316I

موثقة

 COMPTOIR PROFILES
ALUMINIIUM DU SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

موثقة
رقم 27 عمارة افران 2 شارع الحسن 

الثاني اكادير، 81111، اكادير 
املغرب

 COMPTOIR PROFILES
ALUMINIIUM DU SUD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
مو�سى ابن الحسين زنقة رقم 8 25 
اكي و كي الدشيرة - 11 81 انزكان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2535

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 فبراير) (15 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل 
 COMPTOIR PROFILES املحدودة)
مبلغ) ( (ALUMINIIUM DU SUD
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)
ابن) مو�سى  شارع  اإلرتماعي  مقرها 
كي) و  اكي  (25 8 رقم) زنقة  الحسين 
املغرب) انزكان  (81 11 (- الدشيرة)

نتيجة ل):)االفالس.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 25 8 مو�سى ابن الحسين زنقة رقم)
انزكان) (81 11 (- الدشيرة) كي  و  اكي 

املغرب.)
و عين:

و) لطفي  ( لحبي ) السيد(ة))
تمديد) تيليال  رقم) 7) عنوانه(ا))
املغرب) اكادير  (81111 تيكوين)

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 
5 )أكتوبر) )بتاريخ) االبتدائية بانزكان)

2121)تحت رقم)775 .
318I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

MARRAKECH EMPORIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

  5 RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MARRAKECH EMPORIUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : 5 شارع 

الحرية الطابق االول رليز 1111  

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 31 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2121 أكتوبر) (27 في) املؤرخ 

 MARRAKECH EMPORIUM حل)

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (511.111 رأسمالها)

الحرية) شارع  (5 اإلرتماعي) مقرها 

مراكش) ( 1111 الطابق االول رليز)

املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

  NORBERT السيد(ة))

  75 عنوانه(ا)) و  (BIRKEMEYER

املغرب) مراكش  ( 111 السماللية)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

  75 2121)وفي رقم) نونبر) (13 بتاريخ)

السماللية)-)1111 )مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

درنبر) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2121)تحت رقم) 895  .

319I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 MOUNTAIN VIEW

MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

  5 RUE MOHAMED EL

 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MOUNTAIN VIEW

MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : 6 شارع 

ابن تاشفين اقامة هند الطابق 
الثالث -الشرفة الشقة 8   مخيم 

الغول 1111  مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.737 9

الشريك) قرار  بمقت�سى 
 2121 نونبر) ( 6 في) املؤرخ  الوحيد 
 MOUNTAIN VIEW حل) تقرر 
ذات) شركة  (MANAGEMENT
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
درهم) (5.111 الوحيد مبلغ رأسمالها)
شارع) (6 اإلرتماعي) مقرها  وعنوان 
الطابق) هند  اقامة  تاشفين  ابن 
مخيم) ( ( 8 الشقة) -الشرفة  الثالث)
الغول)1111 )مراكش املغرب نتيجة)

لتوقف نشاط الشركة.
و عين:

و) (FATOU  NDIAYE السيد(ة))
رليز) (6 ب) البالزا  اقامة  عنوانه(ا))
(ة)) 1111 )مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
اقامة) وفي  (2121 نونبر) (21 بتاريخ)
مراكش) ( 1111 (- رليز) ب6) البالزا 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2121)تحت رقم)1 89  .
3  I

بنعال لإلستشارة

MODAKA FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بنعال لإلستشارة
حي مميمونة بلوك   رقم 56 الطابق 

3 بني مالل ، 23121، بني مالل 
املغرب

MODAKA FISH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي ميمونة 
بلوك 3 الرقم 5 - 23111 بني مالل 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 188 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) ( 6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MODAKA FISH

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

-التصدير واالستيراد) السلع املجمدة)

والتصدير)-ممول حفالت.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

ميمونة بلوك)3)الرقم)5)-)23111)بني)

مالل املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

251)حصة) ( (: السيد كمال تراك)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيدة فاطمة لبيك):))751)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) تراك  كمال  السيد 

الطابق) (57 الرقم) املحرك) ) تجزئة 

االول)23111)بني مالل املغرب.

عنوانه(ا)) لبيك  فاطمة  السيدة 
 23111 رقم) 3  (2 حي مفتاح بلوك)

بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) تراك  كمال  السيد 

الطابق) (57 الرقم) املحرك) ) تجزئة 

االول)23111)بني مالل املغرب

عنوانه(ا)) لبيك  فاطمة  السيدة 
 23111 رقم) 3  (2 حي مفتاح بلوك)

بني مالل املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)18)يناير)

 212)تحت رقم)32.

3 3I

FIDLOUK

CAFARIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDLOUK

6 2,شارع 21 غشت القصر الكبير ، 

51 92، القصر الكبير املغرب

CAFARIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : حي 

بلعباس تجزئة الدمني رقم 55 

القصر الكبير  - 51 92 القصر 

الكبير املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.813

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر حل) 1 )درنبر) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  (CAFARIA

  11.111 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإلرتماعي حي) درهم وعنوان مقرها 

بلعباس تجزئة الدمني رقم)55)القصر)

الكبير))-)51 92)القصر الكبير املغرب)

نتيجة الغالق الشركة.

و عين:

و) املعروفي  ( محمد) السيد(ة))

و) مجموعة  السالم  حي  عنوانه(ا))
زنقة)7)رقم)33)القصر الكبير)51 92 

(ة)) كمصفي) املغرب  الكبير  القصر 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) وفي  (2121 درنبر) ( 1 بتاريخ)
 33 رقم) (7 زنقة) و  السالم مجموعة 

القصر الكبير)-)51 92)القصر الكبير)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

يناير) 212)تحت رقم)7 .

3 5I

مستأمنة سامي للمحاسبة

STE IMAZIGHN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مستأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة رقم 55 بلوك   الطابق 

األول بني مالل ،  2311، بني مالل 

املغرب

STE IMAZIGHN SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  3 حي 

بويمجان تجزئة معتصم  - 23711 

زاوية الشيخ املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر حل) املؤرخ في) 3)درنبر)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ رأسمالها) ( (IMAZIGHN SARL

مقرها) وعنوان  درهم  ( 1.111

بويمجان) حي  رقم) 3) اإلرتماعي 

تجزئة معتصم))-)23711)زاوية الشيخ)

املغرب نتيجة ل):)-حل الشركة.

رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- ( حي بويمجان تجزئة معتصم) (3 

23711)زاوية الشيخ املغرب.)

و عين:

السيد(ة))هشام))زرار و عنوانه(ا))

حي بويمجان تجزئة معتصم رقم) 3 

23711)زاوية الشيخ 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 

  5 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

يناير) 212)تحت رقم)15.

3 6I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

ادونتيكا ترادينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
ادونتيكا ترادينك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي 1   شارع 
الزرقطوني إقامة حمادعمارة رقم   

- 21111 الدار البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 29 33

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) (2121 2 )غشت) املؤرخ في)
(-« إلى) »تارر») من) الشركة  نشاط 

تشغيل رميع املمتلكات الزراعية.
-)استثمار وشراء)وبيع وتأرير رميع)
املنتجات) ورميع  الزراعية  املزارع 

الزراعية.».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)367 76.

3 7I

sofoget

LES VERGERS BHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
LES VERGERS BHARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  القنيطرة 
59 شارع موالي عبد العزيز إقامة 
موالي عبد العزيز رقم   - 111    

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
8195 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) ( 1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VERGERS BHARA
غرض الشركة بإيجاز):))الفالحة
استيراد أدوات و مواد الفالحة.

عنوان املقر االرتماعي):))القنيطرة)
إقامة) العزيز  عبد  موالي  شارع  (59
    111 (- العزيز رقم) ) موالي عبد 

القنيطرة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( السيد))مصطفى الحاربي):)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 511 ( (: احمد) اصريكح  ( السيد)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 511 (: )مصطفى الحاربي) السيد)

بقيمة)11 )درهم.
 511 (: احمد) اصريكح  ( السيد)

بقيمة)11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الحاربي) مصطفى  ( السيد)
((---- ( الدارالبيضاء) ( عنوانه(ا))

الدارالبيضاء))املغرب.
)اصريكح احمد عنوانه(ا)) السيد)

سال)----)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحاربي) مصطفى  ( السيد)
((---- ( الدارالبيضاء) ( عنوانه(ا))

الدارالبيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)9 )يناير)

 212)تحت رقم) 5828.

3 8I

CAP AUDIT

TAHESER TRANS
إعالن متعدد القرارات

CAP AUDIT

 YAACOUB(EL(MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

TAHESER TRANS  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: يعقوب 

املنصور 2 الطابق 3  رقم 5 - 91111 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 19725

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)درنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

محمد) السيد  رديد  مسير  اضافة 

لبطاقة) الحامل  الطاهري  سعد 

 K   852 ( رقم) الوطنية  التعريف 

من) الشركة  تسيير  سيتم  وبالتالي 

طرف مسيرين))

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الفردي الحد) ( سيتم اعتماد التوقيع)

املسيرين فيما يخص رميع الوثائق))

املتعلقة بالشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (: 3 رقم) بند 

مايلي:)عين الشركاء)مسيرين للشركة)

و هما))السيد محمد سعد الطاهري و))

السيد سليم الطاهري

على) ينص  الذي  (: 6 رقم) بند 

رميع) في  الشركة  تعتمد  مايلي:)

التوقيع) على  بها  املتعلقة  الوتائق 

الفردي الحد املسيرين

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) بتاريخ)  ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)5 3.

3 9I

omed(consulting(sarl

MDN CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

omed(consulting(sarl
 av(mohamed(daoud 5 eme 3 1
etage ، 93040، tetouan(maroc

MDN CARS   شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
تندوف رقم 8  تطوان شارع تندوف 

رقم 8  تطوان 93111 تطوان 
املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23123
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) يناير) 212) (15 املؤرخ في)
مسير رديد للشركة السيد(ة))املودن)

محمد))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 3 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)1161.

321I

FIDLOUK

MBK DEPANNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDLOUK
6 2,شارع 21 غشت القصر الكبير ، 

51 92، القصر الكبير املغرب
MBK DEPANNAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي : حي احمد 

الزهيري مشرع بلقصير - 51 6  
مشرع بلقصيري املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.395
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) املؤرخ في)  )درنبر)
ذات شركة  (MBK DEPANNAGE

املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها) (

مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111

اإلرتماعي حي احمد الزهيري مشرع)
بلقصيري) مشرع  ( 6 51 (- بلقصير)

املغرب نتيجة الغالق الشركة.

و عين:

السيد(ة))عبد املجيد)))بوعري  و)

الزهيري مشرع) احمد  حي  عنوانه(ا))
بلقصيري) مشرع  ( 6 51 بلقصير)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ) 2)درنبر)2121)وفي حي احمد)

  6 51 (- بلقصير) مشرع  الزهيري 

مشرع بلقصيري)51 6 .

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

8 )يناير) 212)تحت رقم) 212 5.

32 I

CAP AUDIT

MOUNES TRANS SARL
إعالن متعدد القرارات

CAP AUDIT

 YAACOUB(EL(MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

MOUNES TRANS SARL  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي:  فرسيوة 

القصر الصغير فحص انجرة  - - 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8652 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)3 )مارس)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

:)اضافة مسير رديد السيد منير ابو)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ( العيش)

وبالتالي) ( (KB 6956 رقم) الوطنية 

طرف) من  الشركة  تسيير  سيتم 

مسيرين.
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قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
سيتم اعتماد التوقيع الفردي الحد)
املسيرين فيما يخص رميع الوثائق)

املتعلقة بالشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (: 3 رقم) بند 
مايلي:)عين الشركاء)مسيرين للشركة)
و هما السيد))منير ابو العيش و السيد))

يونس البقالي
على) ينص  الذي  (: 6 رقم) بند 
رميع) في  الشركة  تعتمد  (: مايلي:)
التوقيع) على  بها  املتعلقة  الوتائق 

الفردي الحد املسيرين
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)681.

322I

rochdi(conseil

KAIZEN BIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

rochdi(conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 3   
العيون ، 71111، العيون املغرب

KAIZEN BIO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 3   
تجزئة القوات املساعدة  العيون 
املغرب 71111 العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7939
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) ( 2 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد)KAIZEN BIO))مبلغ)
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)
تجزئة) (  3 رقم) اإلرتماعي  مقرها 
املغرب) العيون  ( املساعدة) القوات 
(: ل) نتيجة  املغرب  العيون  (71111

عدم مزاولة اي نشاط.

و حدد مقر التصفية ب رقم)3   
العيون) ( املساعدة) القوات  تجزئة 

املغرب)71111)العيون املغرب.)
و عين:

و) العقاوي  ( ( ( حسن) السيد(ة))
رقم) 1  املسجد  زنقة  عنوانه(ا))
املغرب) الراشدية  (52111 الراشدية)

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) بتاريخ) 2) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم)73 .
323I

YOUSSABEN SARL

YOUSSABEN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YOUSSABEN SARL
حي الحسني الوفاق الزرارقة 

زنقة ربيع   رقم 51 وردة وردة، 
61111، وردة املغرب

YOUSSABEN SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 
الحسني الوفاق الزرارقة زنقة ربيع   
رقم 51 وردة وردة  61111 وردة  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36 57
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOUSSABEN SARL
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التنظيف

نقالة ااملر�سى

املقايضة

حي) (: االرتماعي) املقر  .عنوان 

الحسني الوفاق الزرارقة زنقة ربيع)  
61111)وردة)) ( 51)وردة وردة) رقم)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 91.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف بن با):))51 )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

51 )حصة) ( (: السيد يوسف عبو)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف بن با عنوانه(ا))حي)

الحسني الوفاق الزرارقة زنقة ربيع)  
رقم)51 61111)وردة املغرب).

حي) السيد يوسف عبو عنوانه(ا))
 61111 رقم)    ( 6 زنقة) النهضة )

وردة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف بن با عنوانه(ا))حي)

الحسني الوفاق الزرارقة زنقة ربيع)  
رقم)61111)وردة املغرب)

حي) السيد يوسف عبو عنوانه(ا))
 61111 رقم)    ( 6 زنقة) النهضة )

وردة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم)339.

32 I

omed(consulting(sarl

MDN CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

omed(consulting(sarl

 av(mohamed(daoud 5 eme 3 1

etage ، 93040، tetouan(maroc

  MDN CARS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

تندوف رقم 8  تطوان - 93111 

تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23123

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2121 درنبر) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):

حنان املودن) ( (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .111

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111

محمد املودن بتاريخ)15)يناير) 212.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) ( 3 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)1161.

325I

ZHAR AHMED

RAZANYA SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY(QODS(BENSOUDA ،   

30030، FES(MAROC

RAZANYA SAKAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي املحل 

التجاري رقم   القطعة رقم  5  

ك2 تجزئة الحديقة طريق مكناس، 

فاس - 31191 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

657  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAZANYA SAKAN
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
املحل) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
التجاري رقم) )القطعة رقم) 5 )ك2 
تجزئة الحديقة طريق مكناس،)فاس)

-)31191)فاس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الغوات) الرحيم  عبد  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الغوات) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا)) 33)الطابق) )تجزئة هبة)

تغات فاس)31191)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الغوات) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا)) 33)الطابق) )تجزئة هبة)

تغات فاس)31191)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ)  ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 212/ 9 .
326I

HM ADVISORS

OKTANION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HM ADVISORS
 8 LOT ALMOSTAKBAL SIDI
 MAAROUF(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC
OKTANION شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 شارع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق    - 
21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 86639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) (27
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  اإلقتضاء)

.OKTANION
تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
برنامج) أي  وإدارة  وصيانة  وتشغيل 

وأي منتج وأي نظام معلومات
والتدري ) واملشورة  الدراسة 

والتحليل في أي نظام كمبيوتر
شراء)وبيع واستيراد وتوزيع اللوازم)
املكتبية)،)واألثاث واملعدات املكتبية)،)
وأرهزة الكمبيوتر)،)واملواد املدرسية)

،)واملواد االستهالكية
والطباعة) القرطاسية  مكتبة 

والخدمات املماثلة
أنواع) كافة  تصدير  (/ استيراد)
يمكن) التي  املنتجات  أو  املعدات 

استخدامها في نشاط الشركة
اآلالت) من  نوع  أي  تصنيع 

املستخدمة في خطوط اإلنتاج
البيع) (، اإللكترونية) التجارة 

والشراء)عبر اإلنترنت
املعامالت) رميع  (، أعم) وبشكل 
التجارية واملنقولة والعقارية واملالية)
،)املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
من) أو  (، أعاله) املذكورة  باألشياء)
املحتمل أن تعزز تحقيقها وتطويرها)
،)وكذلك أي مشاركة مباشرة أو غير)
مباشرة)،)بأي شكل من األشكال)،)في)
الشركات التي تتبع أهداف متشابهة)
،)من املحتمل أن تعزز) أو ذات صلة)
،)بشكل مباشر أو غير مباشر)،)الهدف)
الذي تسعى إليه الشركة أو امتدادها)

أو تطويرها.

26)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
(- ( الطابق) ) (3 مرس السلطان شقة)

21111)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: الصيوري) بدر  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الصيوري  بدر  السيد 
ايت) رماعة  احماد  ايت  دوار 

بوبيدمان)111 5)الحار  املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الصيوري  بدر  السيد 
ايت) رماعة  احماد  ايت  دوار 

بوبيدمان)111 5)الحار  املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 5 762.
327I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

كفال سيرڤيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
كفال سيرڤيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 357 شارع 
محمد V- الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  1 65

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)7 )شتنبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
V-)الدار البيضاء) «357)شارع محمد)
املغرب») البيضاء) الدار  (21111 (-
 7 ،شقة رقم) زنقة أبو معشر) (9« إلى)
(- الدار البيضاء) (- ،حي املستشفيات)

21111)الدار البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)366 76.

328I

مكت  بوقسري يوسف للخدمات االدارية و)

القنصلية

 STE F.R.S AGRO IMPORT
EXPORT SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

وكالة بوقصري للخدمات العامة
شارع الجيش امللكي قرب قصر 

الصورة  الناظور الناظور، 62111، 
الناظور املغرب

 Ste(f.r.s(agro(import(export(sarl
au شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي وار 
اخندوق احدادا بني بويفرور 

الناضور - 62111 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2   7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.f.r.s(agro(import(export(sarl(au

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
رميع) يخص  ما  في  التصدير  و 
املنتورات و االلت و املوا�سي الفالحية)
وار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
اخندوق احدادا بني بويفرور الناضور)

-)62111)الناضور املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
)Fares)حصة) aziz( :( ( 800 السيد)

بقيمة)81.111)درهم للحصة).
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 Fares( hamza( :( ( 200 السيد)
حصة بقيمة)21.111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 pays((ا)عنوانه(aziz(fares(السيد
.bas(62000(rotterdam(pays(bas

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

 Pays((ا)عنوانه(Fares(aziz(السيد
bas(62000(Roterdame(Pays(bas

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)25)يناير)

 212)تحت رقم)63 .

329I

jilovta(sarl

L›ART DE L›AUDITION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta(sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

L›ART DE L›AUDITION  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 55 تجزئة 
غوغي طريق طايرت - 61111 وردة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36397

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 L’ART (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. DE L’AUDITION

و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السماعات االذنية و التصدير) شراء)

و االستراد.
عنوان املقر االرتماعي):)55)تجزئة)
61111)وردة) (- غوغي طريق طايرت)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
برادة) غزيول  سلمى  السيدة 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
برادة) غزيول  سلمى  السيدة 
حدائق) تجزئة  (26 فيال) عنوانه(ا))
 31111 ( البديع طريق عين الشقف)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
برادة) غزيول  سلمى  السيدة 
حدائق) تجزئة  (26 فيال) عنوانه(ا))
 31111 ( البديع طريق عين الشقف)

فاس))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 9 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم)9 2.

331I

أسماء)ميديا

CHAWIYA UNITED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

أسماء ميديا
شارع صهي  الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�سي البيضاء، 21111، 
البيضاء املغرب

CHAWIYA UNITED شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : شارع 
لال الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق   رقم 56 الدار البيضاء - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 33 37

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر حل) 28)شتنبر) املؤرخ في)

ذات) شركة  (CHAWIYA UNITED

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111

زاوية) الياقوت  لال  شارع  اإلرتماعي 
 56 رقم) الطابق) ) املعاني  مصطفى 

الدار البيضاء)-)21111)الدارالبيضاء)

الشركة) نشاط  لتأثر  نتيجة  املغرب 

عرفه) الدي  االقتصادي  بالركود 

العالم رراء)انتشار وباء)كوفيد)9 ..

و عين:

و) املحجوبي  ( يونس) السيد(ة))
الحي الجوي زنقة العيون) عنوانه(ا))
رقم)5)النواصر البيضاء)21111)الدار)

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  (2121 نونبر) بتاريخ) 1)

املعاني) مصطفى  زاوية  الياقوت  لال 
(- البيضاء) الدار  (56 رقم) الطابق) )

21111)البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2121)تحت رقم)5 7521.

33 I

FISCOMPTES

STE PLANETE M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد عمارة ب الطابق 

الثاني رقم    ، 61121، وردة 

املغرب

STE PLANETE M شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 53 رأس 

عصفور وردة - 61111 وردة 

املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 715

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)31)شتنبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
 61111 (- رأس عصفور وردة) (53»
الحاج) »تجزئة  إلى) املغرب») وردة 
سيدي) ( 21 رقم) اكدال  حي  توفيق 

يحي)-)61111)وردة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) ( 3 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2121)تحت رقم) 231.

332I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AUTO-ECOLE MITRAJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العمارة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

6311 ، اليوسفية املغرب
AUTO-ECOLE(MITRAJ شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 
االول رقم 36 زنقة عبد هللا 

الشفشاوني حي التقدم - 6311  
اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
AUTO-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE MITRAJ
تعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياقة.
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الطابق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

هللا) عبد  زنقة  (36 رقم) االول 

  6311 (- التقدم) حي  الشفشاوني 

اليوسفية املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: مطراج) أسامة  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مطراج  أسامة  السيد 

  6311 رقم) 2  حي املسيرة زنقة) )

اليوسفية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) مطراج  أسامة  السيد 

  6311 رقم) 2  حي املسيرة زنقة) )

اليوسفية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

يناير) 212)تحت رقم)5 .

333I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

IGESS-ETUDES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

IGESS-ETUDES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

الوكالة  8 بلوك C رقم  33 الطابق 

الثاني - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 8 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (31

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

IGESS-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ETUDES

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

املدنية) الهندسة  في  تقنية  دراسات 

والهيدروليكية والبيئة.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الوكالة) 8)بلوك)C)رقم) 33)الطابق)

الثاني)-)71111)العيون املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: ( السيد راسم اغروان)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه(ا)) السيد راسم اغروان)

البروج) زنقة) 2) غالم  اوالد  حي 

26252)سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه(ا)) السيد راسم اغروان)

البروج) زنقة) 2) غالم  اوالد  حي 

26252)سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 37/212.

335I

عتيقة خريبش

 SOCIETE ZFIZEF DE
TRANSPORT

 شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

عتيقة خريبش
إقامة املستقبل م س 3  عمارة ل 
22 شقة رقم 7 سيدي معروف ، 

51 21، الدار البيضاء املغرب
 SOCIETE ZFIZEF DE

 TRANSPORT
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 332 شارع 

ابراهيم الروداني الطابق 5 شقة 
 2 إقامة الريحان حي املعاريف - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 86953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
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  اإلقتضاء)
 SOCIETE ZFIZEF DE (:

.TRANSPORT
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغير داخل وخارج)
االستيراد) نقل املستخدمين.) املغرب.)

والتصدير.
وبصفة عامة رميع العمليات التي))
لها))صفة))مباشرة بالهدف االرتماعي)

للشركة..
عنوان املقر االرتماعي):)332)شارع)
5)شقة) 2  ابراهيم الروداني الطابق)
إقامة الريحان حي املعاريف)-)21111 

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: يوسف) ازفيزف  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ازفيزف يوسف عنوانه(ا))

الرقم)16)حي سيدي سعيد الشريف)

 51111 باها) ايت  اشتوكة  بيوكري 

أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ازفيزف يوسف عنوانه(ا))

الرقم)16)حي سيدي سعيد الشريف)

 51111 باها) ايت  اشتوكة  بيوكري 

أكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762776.

337I

Atlas(Valora(Conseil

 OMPAGNIE AIT ATTA DES(
GRANDS TRAVAUX (CAGT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Atlas(Valora(Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

 OMPAGNIE AIT ATTA DES(

  GRANDS(TRAVAUX (CAGT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : رقم 

  عمارة رقم    تجزئة الفردوس   

طريق مكناس 111 5 خنيفرة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.222 
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2121 درنبر) (29 في) املؤرخ 

 OMPAGNIE AIT ATTA DES) حل)

  GRANDS TRAVAUX (CAGT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  درهم  ( .111.111

رقم)    عمارة  رقم) ) اإلرتماعي 

مكناس) طريق  ( ( الفردوس) تجزئة 

111 5)خنيفرة املغرب نتيجة ملعانة)

املشروع من عجز مزمن لعدم قدرته)

على تحقيق االرباح.

و عين:

و) الصين  ( فيصل) ( السيد(ة))

الفردوس) تجزئة  رقم)  ) عنوانه(ا))

خنيفرة) (5 111 ( مكناس) طريق 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي رقم)   (2121 درنبر) (29 بتاريخ)

عمارة رقم)  )تجزئة الفردوس)))طريق)

مكناس)111 5)خنيفرة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 2 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

 212)تحت رقم)2 .

338I

BRI(consulting(Group

 SOCIETE CIGACHIR

HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BRI(consulting(Group

 centre(d›affaire(ahsain ,1 

 Avenue(Mohamed(IV، 70000،

Laâyoune(Maroc

 SOCIETE CIGACHIR HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

 B885  - مشروع مدينة الوفاق رقم

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5

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  اإلقتضاء)

.SOCIETE CIGACHIR HOLDING

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السجائر اإللكترونية).

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 B885( ( - مشروع مدينة الوفاق رقم)

71111)العيون املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد خالد عشير):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عشير  خالد  السيد 

سيدي) ( 11 رقم) السالمة  تجزئة 

البيضاء) الدار  (21521 ( معروف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عشير  خالد  السيد 

سيدي) ( 11 رقم) السالمة  تجزئة 

البيضاء) الدار  (21521 ( معروف)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 75/212 .

3 1I

مكت  محاسبة

NOMADE LIFE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

مكت  محاسبة

عمارة    شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 211 الرشيدية ،  5211، 

الرشيدية املغرب

NOMADE LIFE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي قصر 

املنقارة فزنة الجرف - 52351 

الجرف املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 1179

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم حذف) يناير) 212) (21 املؤرخ في)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

تأرير الخيمات املفروشة

مطعم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)7 .

3  I

مكت  املحاسبة

 LE RELAIS DE LA

MAAMORA
إعالن متعدد القرارات

مكت  املحاسبة

6  زنقة سال السعادة 2 ، 5111 ، 

الخميسات املغرب

  LE RELAIS DE LA MAAMORA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: أيت بوهو 
رقم 11  سيدي عالل البحراوي - - 

تيفلت املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25997

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2121)تم اتخاذ) 29)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

ارتماعية))))) حصة  ( 511 بتفويت)

من) للحصة  دراهم  عشرة  فئة  من 

السيد) إلى  عمر  مسعودي  السيد 

تم) أنه  كما  أكومي  يوسف  محمد 

تغيير الهدف االرتماعي للشركة من)

إلى) ( بيع التحف الفنية والديكورات)

استغالل ضيعة بيداغورية)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

والهدف) االرتماعية  الحصص 

االرتماعي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

يناير) 212)تحت رقم)32.

3 3I

KHM CONSULTING

OSMO WATEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KHM CONSULTING

  زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االول  الرقم 16  تقاطع 

شارع محمد الخامس و املقاومة ، 

21151، الدار البيضاء املغرب

OSMO WATEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 

الدارالبيضاء13- ،  شارع االهرامات, 

67 و 69  شارع عالل بن أحمد 

امكيك سابقا بيلفيدير - 21311 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.357153

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 درنبر) في) 2) املؤرخ 

املصادقة على):
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الرحمان) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
1 )حصة ارتماعية من أصل) ده )
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111
سيف الدين عالوي بتاريخ) 2)درنبر)

.2121
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762393.
3  I

FIDU ALIMTYAZ

STE GLOBAL ELEVAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن رلون  

مكات  أشرف،  مكت      الطابق  
FES MAROC ،31111 ، 2  فاس
 STE GLOBAL ELEVAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 3  

زنقة عبد الكريم بنجلون مكات  
اشرف مكت  5 الطابق االول فاس 

الجديدة فاس  - 31111 فاس  
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
658 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL ELEVAGE SARL
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق املاشية الحية
االرا�سي) واستفالل  الفالحة 

الزراعية).
زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االرتماعي)
اشرف) مكات   بنجلون  الكريم  عبد 
مكت )5)الطابق االول فاس الجديدة)

فاس))-)31111)فاس))املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 211 ( (: ( السيد عبد الحي حجيج)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

211)حصة) ( (: ( السيد طارق وافي)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

  11 ( (: القرفادي) سعيد  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد ر�سى ركيعي)):))211)حصة)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الحي حجيج))عنوانه(ا))
بوريدة) سيدي  الشديد  رنان  (31

فاس)31111)فاس املغرب.
السيد طارق وافي))عنوانه(ا))اقامة)
تورية عمارة باء)شقة)7 )البطريوز م)

ج مكناس)31111)فاس املغرب.
السيد سعيد القرفادي عنوانه(ا))
تجزئة املنزه صوفال فيال رقم) 7)ب م)

ع مكناس)31111)فاس املغرب.
عنوانه(ا)) ( ركيعي) ر�سى  السيد 
اقامة لو بارك الشقة)7)شارع املقاومة)

م ج مكناس)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحي حجيج))عنوانه(ا))
بوريدة) سيدي  الشديد  رنان  (31

فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 36.
3 6I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

UBN INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC
  UBN INGENIERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 6  شارع 

الجياللي العريبي الطابق 8  - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 32989

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) يناير) 212) في) 1) املؤرخ 

املصادقة على):

بوسنة) ( هشام) (ة)) تفويت السيد)

511)حصة ارتماعية من أصل)511 

عبد املولى)) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

مرات  بتاريخ)17)يناير) 212.

نعناع) ايوب  (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  (511

511)حصة لفائدة))السيد)(ة))محمد)

مرات  بتاريخ)17)يناير) 212.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 253.

3 7I

موثقة

 COMPTOIR PROFILES
ALUMINIIUM DU SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

موثقة
رقم 27 عمارة افران 2 شارع الحسن 

الثاني اكادير، 81111، اكادير 

املغرب

 COMPTOIR PROFILES

ALUMINIIUM DU SUD  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

مو�سى ابن الحسين زنقة رقم 8 25  

اكي و كي الدشيرة 11 81 انزكان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2535

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 فبراير) (15 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 COMPTOIR ذات الشريك الوحيد)
 PROFILES ALUMINIIUM DU
  11.111 رأسمالها) مبلغ  ( ( (SUD
درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع)
  25 8 مو�سى ابن الحسين زنقة رقم)
انزكان) (81 11 الدشيرة) كي  و  اكي 

املغرب نتيجة ل):)االفالس.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
  25 8 مو�سى ابن الحسين زنقة رقم)
انزكان)) ( (81 11 الدشيرة) كي  و  اكي 

املغرب.)
و عين:

و) لطفي  ( ( لحبي ) السيد(ة))
تمديد) تيليال  رقم) 7) عنوانه(ا))
املغرب) ( اكادير) ( (81111 ( تيكوين)

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 
5 )أكتوبر) )بتاريخ) االبتدائية بانزكان)

2121)تحت رقم)775 .

3 8I

FIDACTIVE

CAPSIM TOURISME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

CAPSIM TOURISME شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي القيصارية 
التجارية ليزوماياض شارع 21 

غشت - 81111 اكادير - 81111 
اكادير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95 5
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 درنبر) ( 8 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تشقور) ( (ة))رمال) تفويت السيد)

 5)حصة ارتماعية من أصل)121.  

حليمة) ( (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الدغوري بتاريخ)8 )درنبر)2121.
تفويت السيد)(ة))خديجة))بوفنزي)

 5)حصة ارتماعية من أصل)121.  

حليمة) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الدغوري بتاريخ)28)يناير) 212.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (26 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

 212)تحت رقم) 9816.

351I

ديوان الخدمات

GRAMOLA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم  9 سيدي 

قاسم ، 6111 ، سيدي قاسم 

املغرب

GRAMOLA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي روهرة 

رقم 986 - 6111  سيدي قاسم 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27399

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) يناير) 212) ( 8 املؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 GRAMOLA الوحيد) الشريك  ذات 

  11.111 رأسمالها) مبلغ  ( (TRANS

اإلرتماعي حي) درهم وعنوان مقرها 

سيدي) ( 6111 (- (986 رقم) روهرة 

التشطي ) (: قاسم املغرب نتيجة ل)

النهائي.

وحدد مقر التصفية ب حي روهرة)
قاسم) سيدي  ( 6111 (- (986 رقم)

املغرب.)

و عين:

القدوري) ( منير)  السيد(ة))

 751 8 مركادي) حي  عنوانه(ا)) و 

باريس)8 751)باريس فرنسا كمصفي)

(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

)و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

يناير) 212)تحت رقم)1 .

352I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

 ERISA INTERNACIONAL
INVEST

إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

 ERISA INTERNACIONAL

INVEST  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: حي 

حيضرة الفنيدق - 11 93 الفنيدق 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.67 9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)2 )يناير) 212

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  رقم) 1:) قرار 

حصة من السيد) (98 تفويت) مايلي:)

 GONZALEZ GONZALEZ

ياسين) السادة  لفائدة  ( (Antonio

أحمد) محفوظ،) مراد  الكوطيط،)

العسري و رشيد أريان بالتساوي) 2 

حصة لكل فرد.

على) ينص  الذي  (:12 رقم) قرار 

مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

على) ينص  الذي  (:13 رقم) قرار 

السادة) املسيرون  تغيير  مايلي:)

محفوظ،) مراد  الكوطيط،) ياسين 

أحمد العسري و رشيد أريان عوض)

 GONZALEZ GONZALEZ السيد)

Antonio

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  رقم) 1:) بند 

مايلي:)تغيير الشكل القانوني)

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

مايلي:)الحصص

على) ينص  الذي  (: 3 رقم) بند 

مايلي:)تغيير املسير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)37 .

353I

CABINET KHACHIM

TRANS ATAWAKOUL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT(MABROUKA(BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

TRANS ATAWAKOUL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 23 شارع 

انوال اقامة فلوري    مكت  رقم 

  ميموزا - 111   القنيطرة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

585 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ATAWAKOUL
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين)
-)النقل املدر�سي

-)النقل السياحي للمسافرين.
23)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
انوال اقامة فلوري)  )مكت  رقم)  

ميموزا)-)111  )القنيطرة))املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: اورغي) رالل  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اورغي  رالل  السيد 
أوالد أوريه بلوك أ رقم) 28 111   

القنيطرة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اورغي  رالل  السيد 
أوالد أوريه بلوك أ رقم) 28 111   

القنيطرة))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)179 .
35 I

HIGH EDGE CONSULTING

FOODPOINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3010

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

FOODPOINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحسن التاني مكات  النخيل  رقم 

6 - 93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8

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  اإلقتضاء)

.FOODPOINT

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق وتقديم خدمات اإلنترنت..

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
رقم) ( النخيل) التاني مكات   الحسن 

6)-)93111)تطوان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: السيد سليمان بن محمد)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد) بن  سليمان  السيد 

عنوانه(ا))هولندا) RS  13)أمستردام)

هولندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محمد) بن  سليمان  السيد 

عنوانه(ا))هولندا) RS  13)أمستردام)

هولندا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)67 .

355I

karama(conseil

 STE BROTHERS WATER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب

 STE BROTHERS WATER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي قطعة    

3   ا تجزئة رياض الياسمين 6 

طريق عين الشقف فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BROTHERS WATER SARL

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و البناء)-)املتاررة.

قطعة)))) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 6 الياسمين) رياض  تجزئة  ا  (  3

 31111 (- طريق عين الشقف فاس)

فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد القادر املبخوت):))511 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: املبخوت) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

املبخوت) القادر  عبد  السيد 

تجزئة موال ي ادريس) (23 عنوانه(ا))

فاس) املررة  (8 الشقة) (2 الطابق)

31111)فاس املغرب.

السيد محمد املبخوت عنوانه(ا))

 2 تجزئة موال ي ادريس الطابق) (23

فاس) (31111 املررة فاس) (8 الشقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املبخوت) القادر  عبد  السيد 

تجزئة موال ي ادريس) (23 عنوانه(ا))

فاس) املررة  (8 الشقة) (2 الطابق)

31111)فاس املغرب

السيد محمد املبخوت عنوانه(ا))

 2 تجزئة موال ي ادريس الطابق) (23

فاس) (31111 املررة فاس) (8 الشقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 396/212.

356I

SOUHAL CONSULTING

ANALYAS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

  ANALYAS TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : شارع 
االمير موالي عبد هللا عمارة  2 

الطابق االر�سي - 1111  مراكش 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21313
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) 25)درنبر) املؤرخ في)
شركة ذات) ( (ANALYAS TRAVAUX
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
  11.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع)
االمير موالي عبد هللا عمارة) 2)الطابق)
املغرب) مراكش  ( 1111 (- االر�سي)
للشركة املالية  اللوضعية   نتيجة 
)و ترارع قيمة الرؤوس االموال الثابتة)

الى اقل من ربع راسمال الشركة).
و عين:

املتسلي) ( انس)  السيد(ة))
مراكش) ( 1111 مراكش) و عنوانه(ا))

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2121 درنبر) (25 بتاريخ)
عمارة) 2  هللا  عبد  موالي  االمير 
مراكش) ( 1111 (- االر�سي) الطابق 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)8 99  .

357I

ADVALORIS

METROPSERV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

 METROPSERV



3011 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 1  شارع 

الحرية  الطابق 3 رقم شقة 5 الدار 

البيضاء         - 21111 الدار البيضاء 

املغرب        

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 86799

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 

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  اإلقتضاء)

.METROPSERV

(• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املشورة الفنية والوظيفية في أنظمة)

املعلومات واالتصاالت.

وإدارة) وتنفيذ  وتطوير  تصميم  (•

وإدارة مشاريع نظم املعلومات.

املشروع) إدارة  في  املساعدة  (•

وإدارة مشاريع نظم املعلومات.

والرقمي) الرقمي  التحول  (•

واالتصاالت) املعلومات  وتكنولوريا 

الجديدة.

والدعم) واملساعدة  املشورة  (•

والصيانة) املعلومات  نظم  لتنفيذ 

والتحديثات الفنية والوظيفية.

مشاريع) إطار  في  التغيير  إدارة  (•

نظم املعلومات.

مجاالت) في  والتدري   التدقيق  (•

نظم املعلومات.

•)استيراد وتصدير وشراء)وبيع أي)

سلع أو خدمات تتعلق بتحقيق هدف)

الشركة.

بهدف) العمليات  رميع  تنفيذ  (•

على) املحدد  الشركة  هدف  تحقيق 

على) االستحواذ  أو  (، النحو) هذا 

طريق) عن  املشاركة  أو  (، املصالح)

االكتتاب) أو  االندماج  أو  املساهمة 

رميع) في  املالية  األوراق  شراء) أو 

الشركات القائمة أو تلك التي هي في)

طور التأسيس التي لديها كائن مشابه)

أو ذي صلة)؛

•)إنشاء)وتشغيل رميع العدادات)

أو الوكاالت أو الفروع.

•)وبصورة أعم)،)رميع العمليات)

الصناعية والتجارية واألوراق املالية)

واملالية املتعلقة بشكل مباشر أو غير)

بواحدة) أو  رزئًيا  أو  كلًيا  (،  مباشر)

إليها) املشار  العمليات  من  أخرى  أو 

أدناه)،)وذلك لتسهيل نشاط الشركة)

أي) وكذلك  تطويره  أو  تعزيزه  أو 

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة)،)بأي)

شكل من األشكال)،)في الشركات التي)

تمارس أنشطة مماثلة أو ذات صلة..

1 )شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
الدار) (5 3)رقم شقة) الطابق) ( الحرية)

البيضاء)))))))))-)21111)الدار البيضاء)

املغرب)))))))).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: علي) او  ياسين  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) علي  او  ياسين  السيد 
الشقة)    طابق) ) مورو  زنقة  ( 7

املعاريف الدار البيضاء))21111)الدار)

البيضاء)املغرب))))).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) علي  او  ياسين  السيد 
الشقة)    طابق) ) مورو  زنقة  ( 7

املعاريف الدار البيضاء))21111)الدار)

البيضاء)املغرب.

)تم اإليداع القانوني باملحكمة) ( ( ( (

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762636.

358I

CAF MAROC

JEMA 2021
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

JEMA 2021 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي املحل 

رقم 1  قيسارية االندلس انزران 

زنقة حفيظ بن عبد البار رقم 27  - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JEMA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.212 

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء).

املحل) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

انزران) االندلس  قيسارية  ( 1 رقم)

زنقة حفيظ بن عبد البار رقم)27 )-)

91111)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: اللطيف بنمسعود) السيد عبد 
511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)
حصة) (511 ( (: السيد منير ردي)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
بنمسعود) اللطيف  عبد  السيد 
تجزئة االمل زنقة الشهيد) عنوانه(ا))
رقم) 22  العزيز  عبد  ابن  الخاضر 

91111)طنجة املغرب.
السيد منير ردي عنوانه(ا))عمارة)
 91111  5 رقم) التحرير أ أ الطابق) )

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنمسعود) اللطيف  عبد  السيد 
تجزئة االمل زنقة الشهيد) عنوانه(ا))
رقم) 22  العزيز  عبد  ابن  الخاضر 

91111)طنجة املغرب
السيد منير ردي عنوانه(ا))عمارة)
 91111  5 رقم) التحرير أ أ الطابق) )

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)916.
359I

ائتمانية بيان حنان

RESPONSIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 7   مراكش ، 1111 ، 
مراكش مراكش

RESPONSIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : سيدي 

يوسف بن علي درب اكرام رقم 222 
مراكش املغرب 1111  مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.72177



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3012

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2121)تقرر حل) املؤرخ في) 2)درنبر)

RESPONSIVE)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (91.111 رأسمالها)

مقرها اإلرتماعي سيدي يوسف بن)

مراكش) (222 رقم) اكرام  درب  علي 

املغرب)1111 )مراكش املغرب نتيجة)

لعدم املردودية.

و عين:

و) لعبيدي  ( ( امين) السيد(ة))

عنوانه(ا))طوالة الروض الجديد رقم)

238))مراكش)1111 )مراكش املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي سيدي) (2121 درنبر) بتاريخ) 2)

 222 يوسف بن علي درب اكرام رقم)

مراكش) ( 1111 املغرب) مراكش 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)1899  .

361I

FIDU ALIMTYAZ

 STE MANAZIL ARRAYANE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن رلون  

مكات  أشرف،  مكت      الطابق  

FES MAROC ،31111 ، 2  فاس

 STE MANAZIL ARRAYANE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

االندلس قطعة رقم   ل رماعة 

عين الشقف فاس - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

659  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANAZIL ARRAYANE SARL

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

االندلس قطعة رقم) )ل رماعة عين)

الشقف فاس)-)31111)فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد التميمي عبد الرزاق):)) 33 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 333 ( (: محمد) التميمي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

((: الرحمن) عبد  الكواللي  السيد 

333)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرزاق) عبد  التميمي  السيد 
الوليدي) عمارة  (89 رقم) عنوانه(ا))
فاس) الفتوح  باب  القليعة  راس 

31111)فاس املغرب.

التميمي محمد عنوانه(ا)) السيد 
حي الورود زنقة) )رقم)2 )عين الشق)

البيضاء) الدار  (31111 البيضاء)

املغرب.

الرحمن) عبد  الكواللي  السيد 

تجزئة البرج عين الشقف) عنوانه(ا))

فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرزاق) عبد  التميمي  السيد 
الوليدي) عمارة  (89 رقم) عنوانه(ا))
فاس) الفتوح  باب  القليعة  راس 

31111)فاس املغرب.

التميمي محمد عنوانه(ا)) السيد 

حي الورود زنقة) )رقم)2 )عين الشق)

البيضاء) الدار  (31111 البيضاء)

املغرب

الرحمن) عبد  الكواللي  السيد 

تجزئة البرج عين الشقف) عنوانه(ا))

فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)62 .

36 I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

LAHBABI AUDIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

LAHBABI(AUDIT & CONSEIL

5  ، شارع لخضر غيالن ، الطابق 

الخامس ، شقة  1  إقامة الوطنية 

،املدينة الجديدة، فاس ، 11 31، 

فاس املغرب

LAHBABI AUDIT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 5  زنقة 

األخضر غيالن الطابق الخامس ، 

الشقة  1  عمارة الوطنية املدينة 

الجديدة ، فاس - 31111 فاس 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2121 نونبر) ( 7 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

  1.111« أي من) درهم») (991.111»

عن) درهم») ( .111.111« إلى) درهم»)
ديون) مع  مقاصة  إرراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 8 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 239/12.

362I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle(A2CM((sarl

PW3 TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكت   رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب
PW3 TELECOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي املجمع 
السكني كوستا ، بلوك ك ،طابق 13، 
رقم 56  أشقار ، طنجة - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  221 

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PW3 (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TELECOM
غرض الشركة بإيجاز):)االتصاالت)

وشبكة األحداث والتقاط الفيديو.
املجمع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
السكني كوستا)،)بلوك ك)،طابق)13،)
 91111 (- طنجة) (، أشقار) ( 56 رقم)

طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 CAUCHETEUR ERIC السيد)
حصة) (JEAN( CHARLES( :( ( 100

بقيمة)11 )درهم للحصة).



3013 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 CAUCHETEUR ERIC السيد)
 BIS  ,9 عنوانه(ا)) (JEAN CHARLES
 RUE DU CLOS D ORLEANS
 94120( FONTENAY-SOUS-BOIS
FRANCE( 94120( FONTENAY-

.SOUS-BOIS(FRANCE
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 CAUCHETEUR ERIC السيد)
 BIS  ,9 عنوانه(ا)) (JEAN CHARLES
 RUE DU CLOS D ORLEANS
 94120( FONTENAY-SOUS-BOIS
FRANCE( 94120( FONTENAY-

SOUS-BOIS(FRANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)566 228 2 1.
363I

CAPO TESTA

CAPO TESTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAPO TESTA
3  زنقة احمد املجاطي اقامة االل  
طابق   رقم 8 املعاريف البيضاء ، 

21331، الدار البيضاء املغرب
CAPO TESTA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 3  زنقة 
احمد املجاطي اقامة االل  طابق 
  رقم 8 املعاريف البيضاء الدار 
البيضاء 21331 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87117
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAPO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TESTA

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االرتماعي)

طابق) االل   اقامة  املجاطي  احمد 
الدار) البيضاء) املعاريف  (8 رقم) ( 

البيضاء) الدار  (21331 البيضاء)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( ( السيد الصالحي احمد)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 251 ( (: ( عزيز) الصالحي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد الصالحي نور الدين))):))251 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الصالحي احمد)))عنوانه(ا))
  2 رقم) (9 زنقة) ( منصور ) توسعة 

الدار) (21621 ( البيضاء.) البرنو�سي 

البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) ( السيد الصالحي عزيز)
  2 رقم) (9 زنقة) ( منصور ) توسعة 

الدار) (21621 ( البيضاء.) البرنو�سي 

البيضاء)املغرب.

الدين))) نور  الصالحي  السيد 
 9 زنقة) ( توسعة منصور ) عنوانه(ا))
 21621 ( 2 )البرنو�سي البيضاء.) رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حمادة  نعيمة  السيدة 
  2 رقم) (9 زنقة) ( منصور ) توسعة 

الدار) (21621 ( البيضاء.) البرنو�سي 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762797.

36 I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle(A2CM((sarl

KAISER HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

دياموند، الطابق األول ، مكت   رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب

KAISER HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 83  

 AVENUE DU PRINCE HERITIER

 CENTRE NREA BUREAU

 N°13 AU(REZ-DE-CHAUSSEE

TANGER - 90000 طنجة اللمغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2217

 22 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  (2121 درنبر)

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  اإلقتضاء)

.KAISER HOLDING

.Holding(:(غرض الشركة بإيجاز

  83 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 AVENUE DU PRINCE HERITIER

 CENTRE NREA BUREAU

 N°13( AU( REZ-DE-CHAUSSEE

TANGER(-(90000)طنجة اللمغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي):

الشاعر) علي  محمد  السيد 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الشاعر) علي  محمد  السيد 
 35 رقم) ( 7 حي بيلر زنقة) عنوانه(ا))

طنجة)91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الشاعر) علي  محمد  السيد 
 35 رقم) ( 7 حي بيلر زنقة) عنوانه(ا))

طنجة)91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)2251832 2 1.

365I

azzouziabdelali

 SOCIÉTÉ ATHEELA

MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES(MAROC

  SOCIÉTÉ ATHEELA MEDICAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 371 
زنقة أحمد بن عزوز حي األدارسة - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 شتنبر) (2 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
. SOCIÉTÉ ATHEELA MEDICAL

خياطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املالبس الطبية)-)االستيراد والتصدير)

-)مقاولة ألشغال البناء)املختلفة.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)371 
(- زنقة أحمد بن عزوز حي األدارسة)

31111)فاس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: بمعمر) خولة  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بمعمر  خولة  السيدة 
حي) عزوز  بن  أحمد  زنقة  (371 رقم)

األدارسة)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بمعمر  خولة  السيدة 
حي) عزوز  بن  أحمد  زنقة  (371 رقم)

األدارسة)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 66/12 .

366I

HIGH EDGE CONSULTING

 TRAVAUX DIVERS
 ET INGENIERIE

TOPOGRAPHIQUE
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

 TRAVAUX DIVERS ET
 INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي رقم   
شارع محمد الحجاج ط   شقة رقم 
7  زيانة  - 93111 تطوان  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26829
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 درنبر) ( 5 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ريهاد)) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (251 سراج)
السيد) ( لفائدة) حصة  (251 أصل)
5 )درنبر) )عقاوي بتاريخ) اسامة) (ة))

.2121
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) ( 5 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)97.
367I

ARKY FALANKHE

ARKY FALANKHE AF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARKY FALANKHE
 Old(salem(farkhana(Nador،

62111، الناظور املغرب
ARKY FALANKHE AF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي اوالد سالم 

فرخانة  - 62111 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 285
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARKY (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FALANKHE AF

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االموال).

اوالد) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الناظور) (62111 (- ( فرخانة) سالم 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد العركيوي عنوانه(ا))
الناظور) (62111 ( حمدونة) دوار 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العركيوي عنوانه(ا))
دوار حمدونة فرخانة)62111)الناظور)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)  )يناير)

 212)تحت رقم)-.

368I

TYMAWINE CAFE SARL

TYMAWINE CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TYMAWINE CAFE SARL
 LOT(ANNAJAH(IMM 25

 MAGASIN 14 TEMESNA ،
10000، TAMESNA(MAROC

TYMAWINE CAFE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
النجاح غمارة 25 محل    تامسنا - 

2111  تامسنا املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 277 9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (21 9 فبراير) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TYMAWINE CAFE
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
25)محل)  )تامسنا)-) النجاح غمارة)

2111 )تامسنا املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  11 ( (: هشام) مرواحي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 611 ( (: فاطمة) مرواحي  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) هشام  مرواحي  السيد 
فيال)16 )النور) 1)سيدي يحيى زعير)

تمارة)2111 )تمارة املغرب.
السيدة مرواحي فاطمة عنوانه(ا))
الولفة) ( 2 رقم) حديقة ام الربيع) )
الدارالبيضاء) (21 61 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) هشام  مرواحي  السيد 
فيال)16 )النور) 1)سيدي يحيى زعير)

تمارة)2111 )تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (29 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

9 21)تحت رقم)   .

369I

EUROMED BUSINESS ADVISORY

VISITE TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EUROMED BUSINESS
ADVISORY

تجزئة املسار رقم 16   الشقة رقم 
2 الحي الصناعي مراكش ، 1111 ، 

مراكش املغرب



3015 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

VISITE TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي معطى هللا 
رقم 118  محاميد مراكش - 1111  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1 129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (21 9 درنبر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VISITE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANSPORT

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي.

عنوان املقر االرتماعي):)معطى هللا)
رقم)118 )محاميد مراكش)-)1111  

مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مصطفى ابها):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

511)حصة) ( (: السيد ابراهيم ابها)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ابها  مصطفى  السيد 
  1111 9 7)مراكش) محاميد) )رقم)

مراكش املغرب.

حي) السيد ابراهيم ابها عنوانه(ا))

املسيرة ازيالل)22111)ازيالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ابها  مصطفى  السيد 
  1111 9 7)مراكش) محاميد) )رقم)

مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) ( 3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

9 21)تحت رقم)  12  .

371I

azzouziabdelali

SOCIÉTÉ TD-JIBAL RIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC

SOCIÉTÉ(TD-JIBAL(RIF شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 1  
تجزئة رزقية 2 الزهور 2  - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (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  اإلقتضاء)

.SOCIÉTÉ(TD-JIBAL(RIF
غرض الشركة بإيجاز):)كراء)آالت)
البناء) آالت  تسويق  (- البناء) وأدوات 

وأدوات البناء).
  1 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
 31111 (- ( (2 الزهور) (2 تجزئة رزقية)

فاس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد أنوار وردي):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
رقم) السيد أنوار وردي عنوانه(ا))
زنقة الرياض الحي الحسني عين) (85

الشقف)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
رقم) السيد أنوار وردي عنوانه(ا))
زنقة الرياض الحي الحسني عين) (85

الشقف)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 398/12.

37 I

FIDU ALIMTYAZ

 STE ATM ARCHITECTURE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن رلون  

مكات  أشرف،  مكت      الطابق  

FES MAROC ،31111 ، 2  فاس

 STE ATM ARCHITECTURE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 21 

الطابق 5 اقامة 1  زنقة مشرع 

بلقصير االطلس فاس - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATM ARCHITECTURE SARL AU

مهنس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معماري.

رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

زنقة مشرع) ( 1 اقامة) (5 الطابق) (21

بلقصير االطلس فاس)-)31111)فاس)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ملوكي محمد طه):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ملوكي محمد طه عنوانه(ا))

حي الفتح زواغة العليا) (25 فيال رقم)

فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ملوكي محمد طه عنوانه(ا))

حي الفتح زواغة العليا) (25 فيال رقم)

فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)28 .

372I

HIGH EDGE CONSULTING

 TRAVAUX DIVERS

 ET INGENIERIE

TOPOGRAPHIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني 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
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 TRAVAUX DIVERS ET
 INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االرتماعي حي رقم   
شارع محمد الحجاج ط   شقة رقم 

7  زيانة - 93111 تطوان .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26829

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)5 )درنبر)2121)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 5 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)97.
373I

westartup

CHROMADIAG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

westartup
 BOULEVARD(MASSIRA(RUE 6
 OCTOBRE(N° 6 ETG 3 APPT 3
 CASABLANCA(ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC
CHROMADIAG شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 6 زنقة 
6 اكتوبر الطابق 3 العمارة 3 شارع 
املسيرة الدار البيضاء 11 21 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 85879

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
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  اإلقتضاء)

.CHROMADIAG

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستلزمات و) ( ( وبيع) ,شراء) ,)تصدير)

األرهزة الطبية.
زنقة) (6 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شارع) (3 العمارة) (3 اكتوبر الطابق) (6

الدار) (21 11 املسيرة الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة منى الحنافي):))11 )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الحنافي  منى  السيدة 
33)زنقة هرهورة حي السالم))11 21 

الدار البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الحنافي  منى  السيدة 
33)زنقة هرهورة حي السالم))11 21 

الدار البيضاء)املغرب))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

375I

FIDACTIVE

WATER BOUGANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDACTIVE

 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

 WATER BOUGANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة 
رقم 31 الطابق الثالث شقة رقم 

5 تجزئة الزيتون تيكيوين - 81111 
اكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3 95
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2121 درنبر) في) 3) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 WATER الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) مبلغ  ( (BOUGANE
111.111,11. )درهم وعنوان مقرها)
الطابق) (31 رقم) عمارة  اإلرتماعي 
الزيتون) تجزئة  (5 رقم) شقة  الثالث 
املغرب) اكادير  (81111 (- تيكيوين)

نتيجة ل):)تصفية ودية).
و حدد مقر التصفية ب رقم) 5 
املستقبل) عمارة  العربي  ابن  شارع 
رقم)6 )الطابق الثاني الحي الصناعي)

-)81111)اكادير املغرب.)
و عين:

بنباري) ( الحسن)  السيد(ة))

و عنوانه(ا))حي السالم اقامة الرباط)
938 )درعة رقم) )و2  ( ماسة عمارة)
(ة)) كمصفي) املغرب  اكادير  (81111

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

 212)تحت رقم)98162.
376I

CAF MAROC

AN EMPRESA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AN EMPRESA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة واد 
زيز الرقم 21 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 1  - 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2   

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EMPRESA
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
زنقة واد) (: عنوان املقر االرتماعي)
اقامة كاسطيا الطابق) (21 زيز الرقم)
طنجة) (91111 (- ( 1 رقم) الثاني 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الغاني ناصر)):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ناصر)) الغاني  عبد  السيد 
دار) الشعيبيين  دوار  عنوانه(ا))
العسلوجي))51 6 )بلقصيري املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ناصر)) الغاني  عبد  السيد 
دار) الشعيبيين  دوار  عنوانه(ا))
العسلوجي))51 6 )بلقصيري املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)956.

378I

SAKAF CONSTRUCTION

صقاف للبناء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAKAF CONSTRUCTION
 DOUAR LAOUMAL

 GHENADRA(ZEMAMR ،
 24000، ZEMAMRA(DOUAR

LAOUMAL
صقاف للبناء شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

العمال الغنادرة الزمامرة  - 111 2 
الزمامرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)صقاف)

للبناء.
تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املرتبطة) االعمال  و رميع  العقارات 

بالعقار()بروموسيو اموبيلييغ)،
و التجارة في مواد البناء،)و رميع)
رميع) أعم  بشكل  و  البناء،) أعمال 
و) الصناعية  و  التجارية  العمليات 
املالية و الزراعية و املنقولة و العقارية
دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 2 111 (- ( العمال الغنادرة الزمامرة)

الزمامرة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الشريفي) الرحيم  عبد  السيد 
الغنادرة) العمال  دوار  عنوانه(ا))

الزمامرة)111 2)الزمامرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشريفي) الرحيم  عبد  السيد 
الغنادرة) العمال  دوار  عنوانه(ا))

الزمامرة)111 2)الزمامرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

أكتوبر)2121)تحت رقم) 59.
379I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

LWEM  EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IDRISSIDES INVEST CONSEIL
62 تجزئة الضاوي   - املحاميد 

- مراكش مراكش، 1111 ، 
MARRAKECH MAROC

LWEM  EQUIPEMENTS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 2 5  
تجزئة برادي 2 اسكجور مراكش - 

61 1   مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  176 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  LWEM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EQUIPEMENTS

تركي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الصناعية و املكيفات و املتاررة)

بها.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)2 5  

(- مراكش) اسكجور  (2 برادي) تجزئة 

61 1 ))مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: الصبان) بدر  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بدر الصبان عنوانه(ا))رقم)
زنقة طنجة م ق الدار البيضاء) (  

1 211)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر الصبان عنوانه(ا))رقم)
زنقة طنجة م ق الدار البيضاء) (  

1 211)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9 211 .

381I

اإلتمانية املغربية لتصحيح الحسابات والتصريحات)

الضريبية

 BATI ALPHA

ARCHTECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اإلتمانية املغربية لتصحيح 

الحسابات والتصريحات الضريبية

3   شارع محمد الخامس 

BP2447، 30000، فاس املغرب

 BATI ALPHA ARCHTECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم63  
مجموعة بردال مسراة طريق عين 
شقف فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BATI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALPHA ARCHTECTURE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.TRAVAUX  ARCHITECTE
رقم63   (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عين) طريق  مسراة  بردال  مجموعة 

شقف فاس)-)31111)فاس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
يوسف) موالى  العلوي  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
يوسف) موالى  العلوي  السيد 
بردال) رقم63مجموعة  عنوانه(ا))
فاس) شقف  عين  طريق  مسراة 

31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف) موالى  العلوي  السيد 
بردال) رقم63مجموعة  عنوانه(ا))
فاس) شقف  عين  طريق  مسراة 

31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)316.
382I
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FIDUCIAIRE DARALHISBA

BINGO WANE شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR  32

 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

شركة BINGO WANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 

رقم 3 الدار البيضاء  - 31 21 الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 873  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BINGO WANE

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري).

26)محج) (: عنوان املقر االرتماعي)

مرس السلطان الطابق االول الشقة)

رقم)3)الدار البيضاء))-)31 21)الدار)

البيضاء))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( رضوان) شعوب  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

((: ( ررموني) الرحيم  عبد  السيد 

511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد شعوب رضوان))عنوانه(ا))
بني كرين والد سيدي) البصارة  دوار 
سطات)) (26111 سطات) بنداود 

املغرب.
ررموني)) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا))21)شارع املسجد حي اليسر)

برشيد)11 26)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شعوب رضوان))عنوانه(ا))
بني كرين والد سيدي) البصارة  دوار 
سطات)) (26111 سطات) بنداود 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)87 763.
383I

س-اطلس

HAJJI CONDUITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم    ، 23111، بني مالل 
املغرب

HAJJI CONDUITE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

الشرف اقامة العالية شارع محمد 
الخامس الطابق االول  - 23111 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAJJI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONDUITE
مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعليم السياقة.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
محمد) شارع  العالية  اقامة  الشرف 
الخامس الطابق االول))-)23111)بني)

مالل املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حجي رشيد):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حجي رشيد عنوانه(ا))الحي)
االداري سيدي عي�سى سوق السبت)
السبت) سوق  (23551 النمة) اوالد 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حجي رشيد عنوانه(ا))الحي)
االداري سيدي عي�سى سوق السبت)
السبت) سوق  (23551 النمة) اوالد 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)29)يناير)

 212)تحت رقم) 1 .
38 I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE  AGRI TADDART
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، ررسيف 

املغرب
 SOCIETE  AGRI(TADDART(SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي مزنين 

رقم2.ملك الخمار شارع طي  كوناد 
ررسيف - 11 35 ررسيف املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 725

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 درنبر) ( 7 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الخامس) (ة)) السيد) تفويت 

من) ارتماعية  حصة  ( 11 الزوبع)

السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111 أصل)

درنبر) ( 7 محمد الدغلي بتاريخ) (ة))

.2121

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)5 )يناير)

 212)تحت رقم) 212/ 97.

385I

N2M(CONSEIL-SARL

TOUIL M TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 TOUIL M TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي 9    شارع 

ابن خلدون الفتح اركمان لوطا - 

62111 الناظور املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

215 7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى  (

تم تغيير) (2121 املؤرخ في) 2)درنبر)

 TOUIL M« من) الشركة  تسمية 

.(«SRS PROMO«(إلى(«TRANS

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)21)يناير)

 212)تحت رقم)39 .

386I



3019 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

EXPERTUS

 LUXURY BOAT RENTAL

MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

EXPERTUS

 97A(BD(Hassan(Seghir(n° 87

 Casablanca(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(Maroc

 LUXURY BOAT RENTAL

MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي شارغ 

غورغيز رقم 67 مكت    تطوان - 

93111 تطوان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.281 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 درنبر) (28 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

وبيع آالت) تأرير واستيراد وشراء)

ومعدات األشغال العامة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) بتاريخ) 2) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)235.

387I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE AGRI TADDART

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، ررسيف 

املغرب

 SOCIETE AGRI TADDART

S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي مزنين 
رقم2.ملك الخمار شارع طي  

كوناد ررسيف. - 11 35 ررسيف 

املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 725
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)7 )درنبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
»مزنين رقم2.ملك الخمار شارع طي )
ررسيف) (35 11 (- كوناد ررسيف.)
رقم5.الطابق) »عمارة  إلى) املغرب»)
(- 2)ررسيف.) الثاني يمين ملك ايف)

11 35)ررسيف))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)5 )يناير)

 212)تحت رقم) 212/ 97.
388I

N2M(CONSEIL-SARL

TOUIL M TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
TOUIL M TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 9    شارع 

ابن خلدون الفتح اركمان لوطا - 
62111 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.215 7
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2121 درنبر) في) 2) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))مروان))الطويل)
أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .111
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111
درنبر) بتاريخ) 2) ازواوي  رضوان 

.2121
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)21)يناير)

 212)تحت رقم)39 .
391I

N2M(CONSEIL-SARL

SRS PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
SRS PROMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االرتماعي 9    شارع 

هبن خلدون الفتح اركمان لوطا - 
62111 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.215 7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2121 درنبر) في) 2) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
-)االشغال املختلفة او البناء..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)21)يناير)

 212)تحت رقم)39 .
392I

CALABRE

CALABRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CALABRE
3  زنقة احمد املجاطي اقامة االل  
طابق   رقم 8 املعاريف ، 21331، 

الدار البيضاء املغرب
CALABRE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 3  زنقة 
احمد املجاطي اقامة االل  طابق 
  رقم 8 املعاريف - 21331 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 87333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (26
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  اإلقتضاء)

.CALABRE
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االرتماعي)
طابق) االل   اقامة  املجاطي  احمد 
الدار) (21331 (- املعاريف) (8 رقم) ( 

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد كمال انوار):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) انوار عنوانه(ا)) كمال  السيد 
الدارالبيضاء) (7 رقم) (56 الفرح زنقة)

21331)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) انوار عنوانه(ا)) كمال  السيد 
الدارالبيضاء) (7 رقم) (56 الفرح زنقة)

21331)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763217.
393I

STE FIACCOF 

 STE ATAOUKOUL DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3020

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE ATAOUKOUL DE TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي ى)8 

قعث 75 اضغ فضنضيخعك ضهى 

اضقخعى - 31111 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.311 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) يناير) 212) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))حسن االدري�سي)

أصل) من  ارتماعية  حصة  (6.111

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (6.111

درنبر) (12 بتاريخ) قليلش  التجاني 

.2121

(ة))خديجة حفري) تفويت السيد)

751)حصة ارتماعية من أصل)751 

التجاني) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

قليلش بتاريخ)12)درنبر)2121.

العلوي) هدى  (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .151

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .151

درنبر) (12 بتاريخ) قليلش  التجاني 

.2121

العلوي) اسماء) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .151

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .151

درنبر) (12 بتاريخ) قليلش  التجاني 

.2121

العلوي) طه  (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  (2. 11

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2. 11

درنبر) (12 بتاريخ) قليلش  التجاني 

.2121

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)52 .

395I

STE FIACCOF 

 STE ATAOUKKOUL DE

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE ATAOUKKOUL DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 2 زنقة 

75 حي عين هارون  - 31111 فاس 

املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.311 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)12)درنبر)2121)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
(- ( حي عين هارون) (75 زنقة) (2 »رقم)

بو) »دوار  إلى) املغرب») فاس  (31111

بو) والد  قيادة  سايس  الكواز  عبيد 

عبيد)-)31111)فاس))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)52 .

396I

STE FIACCOF 

STE MINERIES TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE MINERIES TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 7   

زنقة 7 تجزئة موالي ادريس حي واد 

فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MINERIES TRANS

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقلع نقل البضائع االشغال املختلفة.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)7   
تجزئة موالي ادريس حي واد) (7 زنقة)

فاس)-)31111)فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) ( (: السيد احمد صبار)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: صبار) الحسين  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد احمد صبار عنوانه(ا))زنقة)
6)رقم)63)حي واد فاس تغات)31111 

فاس املغرب.

عنوانه(ا)) صبار  الحسين  السيد 
زنقة)3 )رقم)63)حي واد فاس)31111 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد صبار عنوانه(ا))زنقة)
6)رقم)63)حي واد فاس تغات)31111 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)53 .

397I

STE FIACCOF 

 STE ATAOUKKOUL DE

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE ATAOUKKOUL DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االرتماعي رقم 8  
زنقة 75 حي التقدم عين هارون - 

31111 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.311 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)12)درنبر)2121)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

درنبر) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2121)تحت رقم)52 .

398I

sofoget

TADARIN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

TADARIN TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  القنيطرة 

87 شارع سعيد داودي رقم      

111   القنيطرة املغرب.



3021 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 71 5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2121 درنبر) ( 6 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مخلوفي) ( نجية) (ة)) تفويت السيد)

أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .111

(ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111

درنبر) ( 6 بتاريخ) القدميري  ( سهام)

.2121

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)16  8.

399I

STE FIACCOF 

STE ROYASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE ROYASS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 786تجزئة 

الوفاء 5 محل رقم   طريق صفرو - 

31111 فاس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2121 درنبر) ( 3 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«11.111 )درهم»)أي من)»11.111  

عن) درهم») (511.111« إلى) درهم»)
ديون) مع  مقاصة  إرراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)52 .

 11I

STE FIACCOF 

PARA&GROSARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

PARA&GROSARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 93 

تجزئة البرج طريق عين الشقف  - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 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  اإلقتضاء)

.PARA&GROSARA

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستلزمات الطبية والصيدلية.

 93 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)

(- ( الشقف) البرج طريق عين  تجزئة 

31111)فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: غراري) سارة  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) غراري  سارة  السيدة 
الطي ) اوالد  الساقية  بوعبيد  اوالد 

احواز فاس)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) غراري  سارة  السيدة 
الطي ) اوالد  الساقية  بوعبيد  اوالد 

احواز فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)52 .

 1 I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

SAAD PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72111، املر�سى العيون 

املغرب
SAAD PESCA   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم332 
بلوك Ε مدينة الوفاق  العيون  - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33 2 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) (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 
 SAAD (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.  PESCA

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تجارة) (، استيراد وتصدير) األسماك.)
تصدير) (، تسويق) (، وتجارة) عامة 
(، األسماك) أنواع  رميع  واستيراد 
رأسيات) (، القشريات) (، الرخويات)

األررل)،)األصداف البحرية)،......
رقم332  (: عنوان املقر االرتماعي)
(- ( العيون) ( الوفاق) مدينة  بلوك 

71111)العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: السيد حميد الناشف)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حميد الناشف عنوانه(ا))
زنقة القا�سي عياض))71112)املر�سى)

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد الناشف عنوانه(ا))
زنقة القا�سي عياض))71112)املر�سى)

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)  )أكتوبر)

2121)تحت رقم)9/2121  2.
 12I

GONAK

GONAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GONAK
3  زنقة احمد املجاطي اقامة االل  
طابق   رقم 8 املعاريف ، 21331، 

الدار البيضاء املغرب
GONAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 3  زنقة 
احمد املجاطي اقامة االل  طابق 
  رقم 8 املعاريف - 21331 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

 86123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GONAK

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االرتماعي)

طابق) االل   اقامة  املجاطي  احمد 
الدار) (21331 (- املعاريف) (8 رقم) ( 

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 3 1 ( (: الدين كونين) نور  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

331)حصة) السيد خليل كونين):))

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 331 ( (: السيد عبد الكريم كونين)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نور الدين كونين عنوانه(ا))
عين) (31 رقم) (3 زنقة) املرس  تجزئة 

الشق البيضاء)71 21)الدار البيضاء)

املغرب.

عنوانه(ا)) كونين  خليل  السيد 
   3 رقم) (51 تجزئة املستقبل زنقة)

الدار) (21 71 البيضاء) الشق  عين 

البيضاء)املغرب.

كونين) الكريم  عبد  السيد 
رقم) (3 تجزئة املرس زنقة) عنوانه(ا))

31)عين الشق البيضاء)71 21)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الدين كونين عنوانه(ا))

عين) (31 رقم) (3 زنقة) املرس  تجزئة 

الشق البيضاء)71 21)الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)1 8 76.

 13I

 CORPORATE PROFESSIONAL

ACCOUNTANTS  PARTNERS PARTNERS

TEK INSIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

 CORPORATE PROFESSIONAL

 ACCOUNTANTS  PARTNERS

PARTNERS

 Boulevard(Zerktouni(Etage ,275

 1 ,Casablanca - Maroc، 20200،

Casablanca(Maroc

TEK INSIDE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحسن الثاني اقامة أحسن دار2  

عمارة ب شقة 3 أكدال 1191  

الرباط املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 192 5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)19)شتنبر)2121)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

الثاني اقامة أحسن) »شارع الحسن 

دار2))عمارة ب شقة)3)أكدال)1191  
البندوي) »زنقة  إلى) املغرب») الرباط 

قطاع)6 )حي الرياض)11 1 )الرباط)))

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 3 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

 212)تحت رقم) 25.

 1 I

CABINET CADRE CONSEIL

 E.L.Y.S.B CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 E.L.Y.S.B CONSTRUCTION
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار أم 
الرمان تزارين زاكورة - 7713   

زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3  5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
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  اإلقتضاء)
 E.L.Y.S.B CONSTRUCTION

.SARL AU
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو البناء
الحدائق) وصيانة  زراعة 

واملنتزهات و الطرق.
دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
   7713 (- زاكورة) تزارين  الرمان  أم 

زاكورة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: السيد العزاوي ابراهيم)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العزاوي ابراهيم عنوانه(ا))

دوار ام الرمان تزارين زاكورة)7713   
زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العزاوي ابراهيم عنوانه(ا))

دوار ام الرمان تزارين زاكورة)7713   
زاكورة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

 212)تحت رقم)38.

 15I

sofoget

TADARIN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

TADARIN TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  القنيطرة 

87 شارع سعيد داودي رقم    - 

111   القنيطرة  املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 71 5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)6 )درنبر)2121)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

شارع سعيد داودي) (87 القنيطرة) («
رقم)  )-)111  )القنيطرة))املغرب»)

   111 (- دوار كرايز بنمنصور) (« إلى)

القنيطرة)))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)16  8.

 16I



3023 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

STE FIACCOF 

 STE ATAOUKKOUL DE

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE ATAOUKKOUL DE

TRAVAUX DIVERS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

بوعبيد لكواز سليس قيادة والد 

الطي  - 31111 فاس املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.311 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تم تعيين) 12)درنبر) املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

قليلش التجاني كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

درنبر) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2121)تحت رقم)52 .

 17I

AGENCE IMMOBILIER ASSAKAN

وكالة عقارية السكن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AGENCE IMMOBILIER

ASSAKAN

 AV IMAM MOUSLIM

  IMMEUBLE  C(PROPRIETE

 AKHCHIN 51 RDC ، 90000،

TANGER AL MAGHREB

وكالة عقارية السكن شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع إمام 

مسلم إقامة C ملكية  أخشين  5 - 

91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.665 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر حل) املؤرخ في) 3)درنبر)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

)مبلغ رأسمالها) وكالة عقارية السكن)

مقرها) وعنوان  درهم  ( 1.111,11

 C اإلرتماعي شارع إمام مسلم إقامة)

طنجة) (91111 (- أخشين) 5) ( ملكية)

املغرب نتيجة ل):)تصفية املبكرة.

و حدد مقر التصفية ب شارع إمام)

(- )أخشين) 5) ملكية) (C مسلم إقامة)

91111)طنجة املغرب.)

و عين:

و) عالل  بن  ( محمد) السيد(ة))

عنوانه(ا))شارع ابي الحسن الشادلي)

   15 شقة) طابق) 1) لطيفة  اقامة 

(ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (91111

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238678.

 18I

ste(imtiyaz(conseils(sarl

SOMAYSAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(imtiyaz(conseils(sarl

  زنقة العربية السعودية الطابق 

االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 31111، فاس املغرب

SOMAYSAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم   دوار 

الغوازي عين الشقف فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65937

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18

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  اإلقتضاء)

.SOMAYSAM

*تارر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد البناء)

*مقاول أعمال أو تشييد متنوعة

*التجارة.
رقم)   (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- فاس) الشقف  عين  الغوازي  دوار 

31111)فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: املسنتك) خالد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) املسنتك  خالد  السيد 

سبع روا�سي موالي) ( دوار البسايس)

يعقوب فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) املسنتك  خالد  السيد 

سبع روا�سي موالي) ( دوار البسايس)

سبع) ( البسايس) دوار  فاس  يعقوب 

فاس) فاس  يعقوب  موالي  روا�سي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)61 .

 19I

ste(imtiyaz(conseils(sarl

LINATRAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(imtiyaz(conseils(sarl

  زنقة العربية السعودية الطابق 

االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 31111، فاس املغرب

LINATRAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دكان 3 

اةالد الطي  السفلى فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18

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  اإلقتضاء)

.LINATRAC

*تارر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد البناء

*مقاول أعمال أو تشييد متنوعة

*التجارة.

 3 دكان) (: عنوان املقر االرتماعي)

 31111 (- اةالد الطي  السفلى فاس)

فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: املسنتك) خالد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) املسنتك  خالد  السيد 
سبع روا�سي موالي) ( دوار البسايس)

يعقوب فاس)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) املسنتك  خالد  السيد 
سبع روا�سي موالي) ( دوار البسايس)

يعقوب فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)19 .
  1I

املركز املراك�سي لإلرشاد

BLANCHISSERIE MERYBEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماروريل شارع موالي عبد هللا ، 1، 
مراكش املغرب

 BLANCHISSERIE MERYBEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة رقم 
9 إقامة أنس ماروريل شارع موالي 

عبد هللا - 1111  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  175 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (31
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  اإلقتضاء)

.BLANCHISSERIE MERYBEN
مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

للتصبين عبر اآلالت امليكانيكية).
عنوان املقر االرتماعي):)شقة رقم)

إقامة أنس ماروريل شارع موالي) (9
عبد هللا)-)1111 )مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيدة مريم بن عمر)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عمر  بن  مريم  السيدة 
رقم) (5 عمارة) بالص  كابريس  إقامة 
  1111 ( السادس) شارع محمد  (3 

مراكش))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حكيمة الخال عنوانه(ا))
رقم) (5 عمارة) بالص  كابريس  إقامة 
  1111 ( السادس) شارع محمد  (3 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)179 .
   I

املركز املراك�سي لإلرشاد

RAID BUGGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماروريل شارع موالي عبد هللا ، 1، 
مراكش املغرب

RAID BUGGY  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الزيتون 
2 بلوك رقم 16  تكنة الغول  - 

1111  مراكش  املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2  87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تعيين) 7 )درنبر) املؤرخ في)
دادة) مسير رديد للشركة السيد(ة))

مريم))كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9697  .

  2I

Bureau(d’étude(et(conseil  

FENDALI ICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau(d›étude(et(conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC

FENDALI ICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي العودة 
2 بلوك   رقم   مركز بئر كندوز 

إقليم أوسرد - 112 7 بئر كندوز  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 725 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  

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  اإلقتضاء)

.FENDALI ICE

تجميد) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

األسماك ورميع املأكوالت البحرية.

ومكعبات) الثلج  وبيع  تصنيع  (•

الثلج بكافة أنواعه

الثلج) وتوزيع  وبيع  إنتاج  (•

ومكعبات الثلج وما إلى ذلك..

عنوان املقر االرتماعي):)حي العودة)
2)بلوك) )رقم) )مركز بئر كندوز إقليم)

أوسرد)-)112 7)بئر كندوز))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيد فندالي عبد هللا)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  111 (: هللا) عبد  فندالي  السيد 
بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فندالي عبد هللا عنوانه(ا))
مركز) رقم) ) بلوك) ) (2 العودة) حي 
بئر) (7 112 إقليم أوسرد) بئر كندوز 

كندوز املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فندالي عبد هللا عنوانه(ا))
مركز) رقم) ) بلوك) ) (2 العودة) حي 
بئر) (7 112 إقليم أوسرد) بئر كندوز 

كندوز املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

يناير) 212)تحت رقم)8  .
  3I

FIDUBAC SARL

بيست إموفابل برومو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador(maroc
بيست إموفابل برومو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 

شوعة الطابق الثالث شارع الحسن 
الثاني و شارع الريف الناظور - 

62111 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 7925

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 يناير) ( 7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الشامي) ( (ة)) السيد) تفويت 
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ارتماعية) حصة  (511 عبدالحفيظ)

لفائدة)) حصة  ( .111 أصل) من 

  7 الشامي بتاريخ) ( (ة))حميد) السيد)

يناير)2121.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ) 1)فبراير)

 212)تحت رقم)9 2.

   I

rochdi(conseil

KAIZEN BIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

rochdi(conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 3   

العيون ، 71111، العيون املغرب

KAIZEN BIO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 3   

تجزئة القوات املساعدة  العيون ش 

71111 العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7939

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) يناير) 212) ( 2 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد)KAIZEN BIO))مبلغ)

وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)

تجزئة) (  3 رقم) اإلرتماعي  مقرها 

القوات املساعدة))العيون ش)71111 

العيون املغرب نتيجة ل):)عدم القيام)

باي نشاط.

و حدد مقر التصفية ب رقم)3   
العيون) ( املساعدة) القوات  تجزئة 

املغرب)71111)العيون املغرب.)

و عين:

و) العقاوي  ( ( حسن) السيد(ة))

رقم) 1  املسجد  زنقة  عنوانه(ا))

املغرب) الراشدية  (52111 الراشدية)

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) بتاريخ) 2) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم)73 .

  5I

 CORPORATE PROFESSIONAL

ACCOUNTANTS  PARTNERS PARTNERS

TEK INSIDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 CORPORATE PROFESSIONAL

 ACCOUNTANTS  PARTNERS

PARTNERS

 Boulevard(Zerktouni(Etage ,275

 1 ,Casablanca - Maroc، 20200،

Casablanca(Maroc

TEK INSIDE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحسن الثاني اقامة أحسن دار 2 

عمارة ب  شقة 3 أكدال 1191  

الرباط املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 192 5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2121 شتنبر) (19 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

  1.111« من) أي  درهم») (99.111»

عن) درهم») ( .111.111« إلى) درهم»)

طريق):))رفع القيمة اإلسمية لألسهم)

املورودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 3 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

 212)تحت رقم) 25.

  6I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE SPIRIT ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة  1 رقم 12 حي النجاح 

خنيفرة، 111 5، خنيفرة املغرب

 STE SPIRIT ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 36 

تجزئة املهندسين - 111 5 خنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SPIRIT ARCHITECTURE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.ARCHITECTE

 36 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)

خنيفرة) (5 111 (- تجزئة املهندسين)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيدة الغزولي صوفيا)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الغزولي صوفيا عنوانه(ا))
سيري) ال  (36 رقم) املهندسين  حي 

111 5)خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الغزولي صوفيا عنوانه(ا))
سيري) ال  (36 رقم) املهندسين  حي 

111 5 351 5)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

 212)تحت رقم) 35/212.
  7I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE PROLOUAZ-PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة  1 رقم 12 حي النجاح 

خنيفرة، 111 5، خنيفرة املغرب
STE(PROLOUAZ-PROMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 8  حي 

السعادة  - 111 5 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3633
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROLOUAZ-PROMO
مجزئ و) (: غرض الشركة بإيجاز)

منعش عقاري.
رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
خنيفرة) (5 111 (- ( حي السعادة) ( 8

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 611 ( (: السيد اعزى عبد الحميد)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد اعزى زكرياء):))211)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيدة اشقير مريم):))211)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحميد) عبد  اعزى  السيد 
السعادة) حي  ( 8 رقم) عنوانه(ا))

خنيفرة)11 5)خنيفرة املغرب.

عنوانه(ا)) زكرياء) اعزى  السيد 
رقم)8 )حي السعادة خنيفرة)111 5 

خنيفرة املغرب.

عنوانه(ا)) مريم  اشقير  السيدة 
رقم)8 )حي السعادة خنيفرة)111 5 

خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحميد) عبد  اعزى  السيد 
السعادة) حي  ( 8 رقم) عنوانه(ا))

خنيفرة)111 5)خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

 212)تحت رقم) 33/212.

  8I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE DIMSO IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة  1 رقم 12 حي النجاح 

خنيفرة، 111 5، خنيفرة املغرب

STE DIMSO IMPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة  1 

حي أسحاق - 111 5 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIMSO IMPORT
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) التصدير  (- مرافق) بدون  البضائع 

اإلستيراد.
زنقة) 1  (: عنوان املقر االرتماعي)
حي أسحاق)-)111 5)خنيفرة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الحسن) موالي  طهيري  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحسن) موالي  طهيري  السيد 
أسحاق) حي  زنقة) 1) عنوانه(ا))

خنيفرة)111 5)خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحسن) موالي  طهيري  السيد 
أسحاق) حي  زنقة) 1) عنوانه(ا))

خنيفرة)111 5)خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

 212)تحت رقم) 212/ 3.
  9I

LE PUBLICATEUR LEGAL

 HAIR & MAKEUP
ACADEMY BY AMINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة  5 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة  5 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 51 21، 

الدار البيظاء املغرب

 HAIR & MAKEUP(ACADEMY

BY AMINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 3  

شارع أحمد املجاطي إقامة ل 

ألبس الطابق األول رقم 8  منطقة 

املعاريف  11 21 الدارالبيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 86793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAIR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 & MAKEUP ACADEMY BY

.AMINE

مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

تصفيف الشعر والجمالية.

  3 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شارع أحمد املجاطي إقامة ل ألبس)

الطابق األول رقم)8))منطقة املعاريف))

11 21)الدارالبيضاء))املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أمين روفر):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد أمين روفر عنوانه(ا))
األندلس)3)زنقة) )رقم)9 )عين الشق))

11 21)الدارالبيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد أمين روفر عنوانه(ا))
األندلس)3)زنقة) )رقم)9 )عين الشق))

11 21)الدارالبيضاء))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762638.

 21I

Mustapha(ZAKHNINI 

CHACHA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Mustapha(ZAKHNINI
 BP 125. 62602 RAS(EL(MA
NADOR ، 62602، الناضور 

املغرب
CHACHA IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
الصالحي حي القدس راس املاء 

الناضور - 62612 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 387

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
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  اإلقتضاء)

.CHACHA IMMOBILIER
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري،)اشغال متنوعة او البناء.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
املاء) راس  القدس  حي  الصالحي 

الناضور)-)62612)الناضور املغرب.
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أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد شاشا فؤاد):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد شاشا فؤاد عنوانه(ا))

 62612 الناضور) املاء) راس  املسيرة 

الناضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد شاشا فؤاد عنوانه(ا))

 62612 الناضور) املاء) راس  املسيرة 

الناضور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)28)يناير)

 212)تحت رقم)211.

 2 I

مستأمنة سامي للمحاسبة

STE P.E.SERVICE SARL
إعالن متعدد القرارات

مستأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة رقم 55 بلوك   الطابق 

األول بني مالل ،  2311، بني مالل 

املغرب

STE P.E.SERVICE SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: دوار أوالد 
رحو أوالد دريس - - فقيه بن صالح 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 263

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)3 )نونبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

-تفويت السيدة بيض األيام الكبيرة)

حصة) ( 51 أصل) من  حصة  ( 51

لفائدة السيد بيض األيام عبد الناجي)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

رشيدة))) يوبي  السيدة  -تفويت 
حصة) ( 51 أصل) من  حصة  ( 51
لفائدة السيد بيض األيام عبد الناجي)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيدة) ( استقالة مسيرتا الشركة) (-
يوبي) والسيدة  الكبيرة  األيام  بيض 
,وتعيين مسير رديد للشركة) رشيدة)

السيد بيض األيام عبد الناجي.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  -تغيير 
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  -تغيير 
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
على) ينص  الذي  (: 2 رقم) بند 
مايلي:)-تعيين السيد بيض األيام عبد)

الناجي كمسير وحيد))للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

 1)درنبر)2121)تحت رقم)352.

 22I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ «AYT MATERS EL
 BAHI CONSTRUCTION «

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 5111 ، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ «AYT(MATERS(EL(BAHI

 CONSTRUCTION « SARL(AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي ايت 

لحسن وبوزيد قلعة مكونة - 5211  

تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) 212) (1 

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  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ(«AYT(MATERS(EL(BAHI

.CONSTRUCTION » SARL AU

البناء) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة

*)نقل البضائع للغير)

*)كراء)االالت و االليات).

ايت) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

لحسن وبوزيد قلعة مكونة)-)5211  

تنغير املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.111 ( (: نعمان) الباهي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) نعمان  الباهي  السيد 

مركز امسمرير)52 5 )تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) نعمان  الباهي  السيد 

مركز امسمرير)52 5 )تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (28 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

 212)تحت رقم)-.

 23I

sofoget

TADARIN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
TADARIN TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي  القنيطرة 
87 شارع سعيد داودي رقم      

111    القنيطرة  املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 71 5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2121)تم تعيين) 6 )درنبر) املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

القدميري سهام))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)16  8.

 2 I

ائتمانية ياقوت

BTIRADOU TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت
22 الطابق السفلي عمارة رقم 23 

اشراق سكن تامنصورت ، 1311 ، 
مراكش املغرب

BTIRADOU TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
عبدالكريم الخطابي زنقة حسن 
بن امبارك اقامة الخطابية عمارة 
ب الطابق االول رقم 3 - 1111  

مراكش املغرب



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3028

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1673

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 

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  اإلقتضاء)

.BTIRADOU TRAVAUX
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرخام) و  للبناء) العامة  االشغال 

والتصدير واالستيراد.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

عبدالكريم الخطابي زنقة حسن بن)

ب) عمارة  الخطابية  اقامة  امبارك 

الطابق االول رقم)3)-)1111 )مراكش)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيدة قنيدال ابتسام)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة قنيدال ابتسام عنوانه(ا))
 51111 ( 636)ب م ع) قطاع)  )رقم)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة قنيدال ابتسام عنوانه(ا))
 51111 ب م ع) (636 رقم) قطاع)  )

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9937  .

 25I

ARGANE-COMPTA

M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARGANE-COMPTA

 RUE(LIBERTE(N° 10 ETAG 3

 APPT(N°6 CASABLANCA ،

20300، CASABLANCA(MAROC

M شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  1 زنقة 

الحرية طابق 3  شقة 5 الدار 

البيضاء املغرب - 21 21 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87233

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.M(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

وشراء) بيع  الغداءية-) املواد  و  البن 

االت و اثات املقاهي)

الغير) أو  املباشرة  -املساهمة 

أو) الشركات  رميع  في  املباشرة 

طبيعة) نفس  لديها  التي  املقاوالت 

املوضوع بهدف تنمية النشاط.
1 زنقة) ( (: عنوان املقر االرتماعي)

الحرية طابق)3))شقة)5)الدار البيضاء)

البيضاء) الدار  (21 21 (- املغرب)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 51 ( (: خنتورمصطفى) السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

حصة) (51 ( (: كريم) دوحي  السيد 

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خنتورمصطفى عنوانه(ا))

رقم)      (26 زنقة) الفقراء) درب 

21551)الدار البيضاء)املغرب.

السيد دوحي كريم عنوانه(ا))درب)

 21521   31 رقم) ( 9 زنقة) ( الطلبة)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خنتورمصطفى عنوانه(ا))

رقم)      (26 زنقة) الفقراء) درب 

21551)الدار البيضاء)املغرب

السيد دوحي كريم عنوانه(ا))درب)

 21521   31 رقم) ( 9 زنقة) ( الطلبة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)-.

 26I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle(A2CM((sarl

MARINA MARSA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

دياموند، الطابق األول ، مكت   رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب

  MARINA MARSA MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

أحمد الحريزي تجزئة التمسماني 

رقم 6  تطوان - 93111 تطوان 

املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  2387

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)22)درنبر)2121)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االرتماعي  املقر 
تجزئة) الحريزي  أحمد  »شارع  من)
 93111 6 )تطوان)-) التمسماني رقم)
 AVENUE   83« إلى) تطوان املغرب»)
 DU PRINCE HERITIER CENTRE
NREA( BUREAU( N°15( AU( REZ-
 DE-CHAUSSEE(TANGER(-(90000

طنجة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)  9.

 27I

ائتمانية ياقوت

YAHALA SERVICERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت
22 الطابق السفلي عمارة رقم 23 

اشراق سكن تامنصورت ، 1311 ، 
مراكش املغرب

YAHALA SERVICERS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي املحل رقم 
  تجزئة سيدي عباد 15 - 1111  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  1735

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
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  اإلقتضاء)

.YAHALA SERVICERS
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غرض الشركة بإيجاز):)وسيط في)
والخدمات) املالية  التحويالت  مادة 

املالية.
عنوان املقر االرتماعي):)املحل رقم)
  1111 (- (15 تجزئة سيدي عباد) ( 

مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ايكشوضين حسن):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حسن) ايكشوضين  السيد 
رقم) 2  الكلية  تجزئة  عنوانه(ا))

1111 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حسن) ايكشوضين  السيد 
رقم) 2  الكلية  تجزئة  عنوانه(ا))

1111 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم) 2111 .
 28I

sofoget

atlantis gate
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
atlantis(gate  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي  موالي 

بوسلهام املخيم الدولي   ------- والي 
بوسلهام املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25315
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)31)درنبر)2121)تم اإلعالم)

قبلي و توزيع) ( نجي ) ( بوفاة الشريك)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 21 5 أكتوبر) ( 9 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

  2 ( (، ( منيار) ( فوزية) ( السيد(ة))
حصة).

السيد(ة)))فاطمة الزهراء))قبلي))،))
 3)حصة).

السيد(ة)))وفاء))قبلي))،)) 3)حصة)
السيد(ة)))مينة))بن عبدهللا))،))6  

حصة).
السيد(ة)))نهاد))قبلي))،)) )حصة).

السيد(ة)))بشرى))قبلي))،)) )حصة)
السيد(ة)))امال))قبلي))،)) )حصة).
السيد(ة)))فيصل))قبلي))،)) )حصة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
بتاريخ)25)يناير) 212)تحت رقم)6 .

 29I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE MARTYCOF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE(ABOU(BAKR

 SEDDIK(APPT 1 RDC(VN ،
30000، FES(MAROC

STE MARTYCOF شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 1  

مكرر زنقة ابن بارة الحي الصناعي 
سيدي ابراهيم  فاس 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6588 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARTYCOF
صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس)-)االستيراد والتصدير.
  1 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
مكرر زنقة ابن بارة الحي الصناعي)
فاس) (31111 فاس) ( سيدي ابراهيم)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 81.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 811 ( (: رشيد) العمارتي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العمارتي رشيد عنوانه(ا)) السيد 
س) النررس  الرشاد  شارع  ( 6 رقم)

31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العمارتي رشيد عنوانه(ا)) السيد 
س) النررس  الرشاد  شارع  ( 6 رقم)

31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)   .

 31I

sofoget

ATLANTIS GATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
ATLANTIS GATE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  موالي 
بوسلهام املخيم الدولي   --------  

موالي بوسلهام ا املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25315

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2121)تم تعيين) 31)درنبر) املؤرخ في)
مسير رديد للشركة السيد(ة))منيار)

فوزية))كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
بتاريخ)25)يناير) 212)تحت رقم)6 .

 3 I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE LIBRERIA  ALBAICIN(
SARL (A-U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE(LIBRERIA  ALBAICIN(SARL(
A-U) شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
موالي العباس  رقم 25  تطوان 

93111 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (2 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.LIBRERIA((ALBAICIN(SARL((A-U

تقوم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة ببيع))الكت ))وكذلك))استيراد))
وتصدير))الكت  وكل الحرف املرتبطة)

بها.).
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
تطوان) ( (25 رقم) ( العباس) موالي 

93111)تطوان املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اسماعيل))البكاي):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  111 (: البكاي) ( السيد اسماعيل)

بقيمة)11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
البكاي) ( اسماعيل) السيد 
حي) ( الرومي) ابن  زنقة  عنوانه(ا))
 26311 برشيد) (- (25 رقم) ( الوحدة)

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل))البكاي عنوانه(ا))
زنقة ابن الرومي))حي الوحدة))رقم)25 

-)برشيد)26311)برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم) 1/2 .
 32I

ائتمانية ياقوت

ASEPTIC SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت
22 الطابق السفلي عمارة رقم 23 

اشراق سكن تامنصورت ، 1311 ، 
مراكش املغرب

ASEPTIC SERVICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
عبدالكريم الخطابي زنقة حسن 

بن امبارك اقامة الخطابية عمارة 
ب الطابق االول رقم 3 - 1111  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  172 
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASEPTIC SERVICE
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
رميع الخدمات بما في ذلك خدمات)
وبيع) والنظافة  والبستنة  املسابح 

وصنع مواد النظافة واملسابح..
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عبدالكريم الخطابي زنقة حسن بن)
ب) عمارة  الخطابية  اقامة  امبارك 
الطابق االول رقم)3)-)1111 )مراكش)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة حافلي زهرة):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
511)حصة) ( (: السيد ازمر ياسين)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) زهرة  حافلي  السيدة 
النخيل) ( 95 رقم) البون  بيوت  حي 

الشمالي))1111 )مراكش املغرب.
السيد ازمر ياسين عنوانه(ا))بلوك)
 86 55 حي موالي عمر) (378 رقم) ( 

ايت ملول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) زهرة  حافلي  السيدة 
النخيل) ( 95 رقم) البون  بيوت  حي 

الشمالي)1111 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9996  .

 33I

sofoget

TRANS BATIGERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

TRANS BATIGERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  القنيطرة 

59 شارع موالي عبد العزيز إقامة  

موالي عبد العزي رقم   - 111    

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BATIGERE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع

أشغال عامة و أعمال البناء.

عنوان املقر االرتماعي):))القنيطرة)

إقامة)) العزيز  عبد  موالي  شارع  (59

    111 (- العزي رقم) ) موالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: )احمد الدريوش) السيد)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  111 (: احمد الدريوش) ( السيد) (
بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))احمد الدريوش عنوانه(ا)))))
فرنسا)-------))))فرنسا))))فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد))احمد الدريوش عنوانه(ا)))))
فرنسا)-----------))))فرنسا))))فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)28)يناير)

 212)تحت رقم)-.

 3 I

sofoget

BIGAROSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
BIGAROSE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  القنيطرة 
59 شارع موالي عبد العزيز زنقة  
موالي عبد العزيز رقم   - 111   

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58557
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
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)

.BIGAROSE

:))بيع مواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغدائية

االستغالل الغابوي.

عنوان املقر االرتماعي):))القنيطرة)

زنقة)) العزيز  عبد  موالي  شارع  (59

   111 (- العزيز رقم) ) موالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

رشيدي) حفيظ  موالي  ( السيد)

  11 بقيمة) حصة  (751 ( (: العلوي)

درهم للحصة).

((: العلوي) رشيدي  نبيل  ( السيد)

31 )حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)
((: اسماء)رشيدي العلوي) ( السيدة)

21 )حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

رشيدي) حفيظ  موالي  ( السيد)

العلوي):)751)بقيمة)11 )درهم.

(: العلوي) رشيدي  نبيل  ( السيد)

31 )بقيمة)11 )درهم.
(: اسماء)رشيدي العلوي) ( السيدة)

21 )بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

رشيدي) حفيظ  موالي  ( السيد)

القنيطرةاملغرب) عنوانه(ا)) العلوي 

111  )القنيطرة املغرب.
العلوي) رشيدي  نبيل  ( السيد)

عنوانه(ا))القنيطرة)111  )القنيطرة)

املغرب.
العلوي) رشيدي  اسماء) ( السيدة)

عنوانه(ا))القنيطرة)111  )القنيطرة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

رشيدي) حفيظ  موالي  ( السيد)

   111 القنيطرة) العلوي عنوانه(ا))

القنيطرة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)28)يناير)

 212)تحت رقم)-.
 35I

ائتمانية ياقوت

 MAROC COMMERCE
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت
22 الطابق السفلي عمارة رقم 23 

اشراق سكن تامنصورت ، 1311 ، 
مراكش املغرب

 MAROC COMMERCE EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
عبدالكريم الخطابي زنقة حسن 
بن امبارك اقامة الخطابية عمارة 
ب الطابق االول رقم 3 - 1111  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  173 
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.MAROC COMMERCE EXPORT

التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)
الفالحية) املواد  وتجارة  واستيراد 

والغذائية).
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عبدالكريم الخطابي زنقة حسن بن)
ب) عمارة  الخطابية  اقامة  امبارك 
الطابق االول رقم)3)-)1111 )مراكش)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اسريفي كريم):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

حصة) (511 ( (: امين) يوبي  السيد 

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) كريم  اسريفي  السيد 

رقم)15)تجزئة ثورية الشقة)17)طريق)

عين الشقف)21 31)فاس املغرب.

 92 عنوانه(ا)) امين  يوبي  السيد 

شارع املجد النررس س)21 31)فاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

  8 السيدة ميكو نادية عنوانه(ا))

شارع عبدالرحيم السقاط الشقة)  

حي بدر)21 31)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)21112 .

 36I

sofoget

GESPROM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

GESPROM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  القنيطرة 

زنقة موالي عبد الحفيظو شارع 

موالي عبد العزيز عمارة ٱ    111   

القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8695

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2121 درنبر) في) 2) املؤرخ 

املصادقة على):

بن) ( محمد) ( (ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (311 املامون)
السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111 أصل)
)الصائغ بتاريخ) 2)درنبر) امينة) ( (ة))

.2121
بن) ( محمد) ( (ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  ( 91 املامون)
السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111 أصل)
(ة)))دنيا))بن املامون بتاريخ) 2)درنبر)

.2121
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)25)يناير)

 212)تحت رقم) 15 8.
 37I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

الرسالة املستلزمات املدرسية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle(BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM(BARHDADI  4EME(ETG

NR19، 63050، وردة املغرب
الرسالة املستلزمات املدرسية 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 27 حي 
املحمدي الطابق األول، الشقة 

 1 سيدي عبيد الحسيمة 27 حي 
املحمدي الطابق األول، الشقة 

 1 سيدي عبيد الحسيمة 32312 
ALHOCEIMA املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)الرسالة)

املستلزمات املدرسية.
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

املستلزمات املدرسية
اعمال الطرق املنتوعة
)أعمال الفك والتركي .

حي) (27 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الشقة) األول،) الطابق  املحمدي 
حي) (27 الحسيمة) عبيد  سيدي  (1 
الشقة) 1  األول،) الطابق  املحمدي 
 32312 الحسيمة) عبيد  سيدي 

ALHOCEIMA)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: ( السيد البلعي�سي سفيان)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
سفيان)) البلعي�سي  السيد 
عنوانه(ا)))الحسيمة الشقة)5 )إقامة)
 32312 السالم شارع طارق بن زياد)

ALHOCEIMA)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سفيان)) البلعي�سي  السيد 
عنوانه(ا)))الحسيمة الشقة)5 )إقامة)
 32312 السالم شارع طارق بن زياد)

ALHOCEIMA)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة))بتاريخ)29)يناير)

 212)تحت رقم) 1 .

 38I

ML EXPERTS

AMGEN MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
AMGEN MOROCCO »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: 62 شارع 

عبد الرحيم بوعبيد -  21211  الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3357  

العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 

املؤرخ في)17)غشت)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

دريوش) أمينة  السيدة  استقالة 

على) الحاصلة  (، الجنسية) املغربية 

مهامها) من  (، (CIN ° M  225  

كمديرة غير شريكة)،)مع إلغاء)رميع)

الصالحيات املمنوحة لها اعتباًرا من)

5 )يوليوز)2121

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) (، تعيين السيدة رضوى تيربيش)

 Plage(الجنسية الجزائرية)،املقيمة في

(،Fouka(Marine(،(42000(TIPAZA

رقم) السفر  رواز  حاملة  (، الجزائر)

كمديرة غير شريكة) (، ( 57312 82

للعمل) صالحيات  بأوسع  تتمتع 

لصالح الشركة من)5 )يوليوز)2121 

وحتى قرار رديد من قبل الشركاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2121)تحت رقم)752111.

 39I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

STE BEST MEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AIT(RAZOUK  MOULOUD

 N 14  2 EME(ETAGE  AV

 YOUSSEF(IBN(TACHFINE  SETTI

 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU(Maroc

  STE BEST MEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار ازكان 
اهل سيدي لحسن صفرو - 111 3 

صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BEST MEIL
تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النحل.تربية االبقار والعجول).اشغال)

مختلفة البناء.
عنوان املقر االرتماعي):)دوار ازكان)
 3 111 (- اهل سيدي لحسن صفرو)

صفرو املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: شرف) امحمد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) شرف  امحمد  السيد 
دوار ازكان اهل سيدي لحسن صفرو)

111 3)صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) شرف  امحمد  السيد 
دوار ازكان اهل سيدي لحسن صفرو)

111 3)صفرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

 212)تحت رقم) 7/212 .
  1I

STE(FIDUTRA-COM

RIAD BAHIA SALAM
إعالن متعدد القرارات

STE(FIDUTRA-COM
عمارة البركة الطابق 3 رقم 9  شارع 

عالل الفا�سي ، 1111 ، مراكش 
املغرب

RIAD BAHIA SALAM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي:  6 عرصة 
املعاش شارع حمان الفطواكي  - - 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 7 25

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)6 )درنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
 5668 اعرابن) السيد حسن  تفويت 
 5668 أصل) من  ارتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد عبد هللا اعرابن)

وذلك بتاريخ)6 )درنبر)2121
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد حسن اعرابن كمسير)
للشركة وتعين السيد مبارك اعرابن)
بتاريخ) وذلك  للشركة  وحيد  كمسير 

6 )درنبر)2121
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم))6:)الذي ينص على مايلي:)
الشركاء) لفائدة  الحصص  اسناد 
ارتماعية) حصة  (  336 كالتالي:)
 5668 و) اعرابن  هللا  عبد  لفائدة 
محمد) لفائدة  ارتماعية  حصة 

اعرابن)
على) ينص  الذي  (: 2 ( رقم) بند 
اعرابن) مبارك  السيد  تعين  مايلي:)
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)21137 .

   I
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SOYACOM

مؤسسة مروى لالعمال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOYACOM

 N°76 AVENUE(HASSAN(II ،

30000، FES(MAROC

مؤسسة مروى لالعمال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة2 

زنقة الغازي املكنا�سي السعادة  - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16

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  اإلقتضاء)

مؤسسة مروى لالعمال.

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعدات) تأرير  (- البناء) معدلت  و 

الصناعية))-)أدوات البناء)واآلالت.

زنقة2  (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- ( السعادة) املكنا�سي  الغازي  زنقة 

31111)فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: محمد) قويبع  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  قويبع  السيد 

دوار البسايس اسبع اروا�سي موالي)

يعقوب))31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  قويبع  السيد 

دوار البسايس اسبع اروا�سي موالي)

يعقوب))31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)318.

  2I

STE  FIDU  WHITE

ASCT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT(MAROC

ASCT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 391  

زنقة الفالحة حي التقدم - 65811 

تاوريرت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.797

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) يناير) 212) املؤرخ في) 2)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (ASCT الوحيد) الشريك  ذات 

وعنوان) درهم  (51.111 رأسمالها)

زنقة) ( 391 رقم) اإلرتماعي  مقرها 

الفالحة حي التقدم)-)65811)تاوريرت)

املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

االرتماعي.

و حدد مقر التصفية ب رقم)391  

 65811 (- التقدم) حي  الفالحة  زنقة 

تاوريرت املغرب.)

و عين:

و) غوزالي  ( رلول) السيد(ة))
الفالحة) زنقة  ( 391 رقم) عنوانه(ا))

تاوريرت املغرب) (65811 حي التقدم)

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)يناير) االبتدائية بتاوريرت))بتاريخ)

 212)تحت رقم) 212/  .

  3I

ائتمانية ميسيون كونساي

TAWKO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية ميسيون كونساي

9 ، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

21591، الدار البيضاء املغرب

TAWKO  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي  2 ، 

ساحة سليمان عزمي، الطابق 

6، الشقة 27، إقامة باستور، حي 

املستشفيات - 21311 البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 63829

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2121)تقرر حل) 28)درنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مبلغ) ( ( (TAWKO الوحيد) الشريك 

وعنوان) درهم  (31.111 رأسمالها)

ساحة) (، اإلرتماعي) 2) مقرها 

الشقة) (،6 الطابق) عزمي،) سليمان 

27،)إقامة باستور،)حي املستشفيات)

(: البيضاء)املغرب نتيجة ل) (21311 (-

أسباب شخصية.

(، ب) 2) التصفية  مقر  حدد  و 
(،6 الطابق) عزمي،) سليمان  ساحة 
حي) باستور،) إقامة  (،27 الشقة)
البيضاء) (21311 (- املستشفيات)

املغرب.)
و عين:

و) كباص  ( ياسين) السيد(ة))
سليمان) ساحة  (، عنوانه(ا)) 2)
27،)إقامة) 6،)الشقة) عزمي،)الطابق)
 21311 املستشفيات) حي  باستور،)
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 
  5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)37  76.

   I

cofiber(sarl

ALL SECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cofiber(sarl
 rue(chouhada(berkane ، , 7

60300، berkane(maroc
ALL SECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 37، زنقة 
طنجة حي الحسني بركان 61311 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

757 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SECH
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تشغيل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
وحدة صناعية لألغذية الزراعية.

-)مقاول تغليف وتصدير املنتجات)
الزراعية

العمليات) كل  عامة  بصفة  و 
و) املالية  العقارية،) التجارية،)
الصناعية املرتبطة بموضوع الشركة)

و التي تساهم في تنميتها.)).
عنوان املقر االرتماعي):)37،)زنقة)
 61311 بركان) الحسني  حي  طنجة 

بركان املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
القادري) منجي  موالي  السيد 
  11 حصة بقيمة) (511 ( (: بوتشيش)

درهم للحصة).
السيد شكي  عبد الجبار):))511 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
القادري) منجي  موالي  السيد 
منجي) مؤسسة  عنوانه(ا)) بوتشيش 

حي الحسني)61311)بركان املغرب.
الجبار) عبد  شكي   السيد 
حي) السينغال  زنقة  (2 عنوانه(ا))

الليمون)61311)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
القادري) منجي  موالي  السيد 
منجي) مؤسسة  عنوانه(ا)) بوتشيش 

حي الحسني)61311)بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ) 3) ( ببركان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 52/212.
  5I

MAG GESTION

LAMIAE CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT(N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE(ALBALADIA

 92150 Ksar(El(Kébir(Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR(EL

KEBIR املغرب
LAMIAE CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 
االندلس زنقة   م.د رقم 38 القصر 
الكبير - 51 92 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18
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  اإلقتضاء)

.LAMIAE CASH
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
38)القصر) االندلس زنقة) )م.د رقم)
الكبير)-)51 92)القصر الكبير املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حميحم  ملياء) السيدة 
شقة) (5 تور الكويت ط) (2 روماندي)
 5)شارع بئر انزران املعاريف لبيضاء)

21521)الدار البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حميحم  ملياء) السيدة 
شقة) (5 تور الكويت ط) (2 روماندي)
 5)شارع بئر انزران املعاريف لبيضاء)

21521)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  ( االبتدائية بالقصر الكبير)

فبراير) 212)تحت رقم))35.

  6I

NJ BUSINESS

AYTSADEN TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES(maroc

AYTSADEN TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم   ب 

الطابق 2 زنقة 1  بلوك د املررة 

فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AYTSADEN TRAVAUX

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و األشغال املختلفة.
رقم)   (: االرتماعي) املقر  عنوان 
1 )بلوك د املررة) 2)زنقة) ب الطابق)

فاس)-)31111)فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عمران رواد)):))711)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد ابراهيم رواد):))311)حصة)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

)السيد عمران رواد)):)711)بقيمة)
11 )درهم.

السيد ابراهيم رواد):)311)بقيمة)
11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا))) ( رواد) عمران  السيد 
لبيطا ظهر) (2 مجموعة) ( 2 زنقة) ( 7
الخميس فاس)31111))فاس املغرب.
عنوانه(ا)) رواد  ابراهيم  السيد 
فاس) فاس  واد  حي  ( 3 زنقة) ( 6

31111))فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا))) ( رواد) عمران  السيد 
لبيطا ظهر) (2 مجموعة) ( 2 زنقة) ( 7
الخميس فاس)31111))فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)82 .
  7I

CORPORATE AUDIT GROUP

ART’S PARA OASIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 21111، 

casablanca(maroc
Art’s(Para(Oasis  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي الوازيس، 
فيال امل رقم 36, الطابق السفلي، 

زنقة الصقور، ريفيرا  - 21111 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 86727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Art’s (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Para(Oasis

غرض الشركة بإيجاز):)-)شراء،)بيع)

و توزيع املنتورات شبه صيدالنية،)

شبه طبية و تجميلية.

عنوان املقر االرتماعي):)الوازيس،)

السفلي،) الطابق  (,36 امل رقم) فيال 

زنقة الصقور،)ريفيرا))-)21111)الدار)

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( ( ( السيد عادل تارموعتي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: السيد محمد تارموعتي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد تارموعتي عنوانه(ا))

الوازيس) عبالوي  زاكور  زتقة  (، 7

21111)الدار البيضاء)املغرب.

السيد عادل تارموعتي))عنوانه(ا))

 2،)محج شاطئ الزمرد عين الدياب)

21111)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد تارموعتي عنوانه(ا))

الوازيس) عبالوي  زاكور  زتقة  (، 7

21111)الدار البيضاء)املغرب

السيد عادل تارموعتي))عنوانه(ا))

 2،)محج شاطئ الزمرد عين الدياب)

21111)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762612.

  8I

CORPORATE AUDIT GROUP

IMMO DESING
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 21111، 

casablanca(maroc
IMMO DESING  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي:  6  شارع 
الزرقطوني الطابق االول املكت  3  - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.393269

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)درنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) .:)الذي ينص على مايلي:
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
ليصبح) درهم  (  .311.111
11.111 .  )درهم عوض))11.111  
رارى) حساب  دمج  بواسطة  درهم 

BFF HOLDING(للشريك الوحيد
قرار رقم)2.:)الذي ينص على مايلي:)
القانون) صياغة  اعادة  (-

األسا�سي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

الرأسمال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762688.
  9I

الناظور للحسابات

BOUYAFA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 

االداري سيتي املحمدية بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، 62111، 

الناظور املغرب

شركة) (BOUYAFA SERVICES

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي اعزانن)

 62111 الناظور) اعزانن  املركز 

الناظور املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) (23

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  اإلقتضاء)

.BOUYAFA SERVICES

-مفوض) (: غرض الشركة بإيجاز)
تجاري

-تحويل االموال

-مكت  الصرف.

اعزانن) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 62111 الناظور) اعزانن  املركز 

الناظور املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيد بولفيول محمد)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بولفيول محمد عنوانه(ا))

عمالة) ايعزانن  رماعة  اعزانن  دوار 

الناظور)62111)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بولفيول محمد عنوانه(ا))

عمالة) ايعزانن  رماعة  اعزانن  دوار 

الناظور)62111)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)7  .

 51I

ACCUR CONSULTING

A.SAN.BS BATT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING

العمارة رقم   الطابق التالث مجمع 

الفردوس ، 25111، خريبكة املغرب

A.SAN.BS BATT SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 25 حي 

سباتة ضيعة م ش ف خريبكة - 

25111 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

A.SAN.(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BS BATT SARL AU

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

حي) (25 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- خريبكة) ف  ش  م  ضيعة  سباتة 

25111)خريبكة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3036

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: لعوبي) عادل  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

 25 السيد عادل لعوبي عنوانه(ا))
 25111 ( حي سباتة ضيعة م ش ف)

خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 25 السيد عادل لعوبي عنوانه(ا))
 25111 ( حي سباتة ضيعة م ش ف)

خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

 212)تحت رقم)2 .
 5 I

CORPORATE AUDIT GROUP

SPI AL MADINA
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 21111، 

casablanca(maroc
SPI AL MADINA  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: 5  ، 

شارع عبد املومن، الطابق الخامس، 
 CASABLANCA 21111 -  22

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 89587

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)درنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  رقم) .:) قرار 
الشركة) رأسمال  رفع  مايلي:)
ليصبح) درهم  (5.781.111 بمبلغ)
  1.111 ( عوض) درهم  (5.791.111
رارى) حساب  دمج  بواسطة  درهم 

للشركاء
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
الحصص

بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
الرأسمال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 76276.

 52I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

SAMAKATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 
العيون املغرب

SAMAKATI  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 E وعنوان مقرها اإلرتماعي بلوك
رقم  87 رقم    - 71111 العيون  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 66 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SAMAKATI
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وبيع وتصدير واستيراد وأمومة ونقل)
بجميع أشكالها من رميع املنتجات)

واملنتجات الثانوية للبحر.
 E بلوك) (: عنوان املقر االرتماعي)
العيون)) (71111 (- ( رقم) ) رقم) 87)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) ( (: ( السيد عزيز اللود)

بقيمة)111. )درهم للحصة).

 511 ( (: ( حبوها) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)111. )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه(ا)) ( السيد عزيز اللود)

رقم) الزرقطوني  شارع  رشيد  موالي 

3   72112)السمارة املغرب.

عنوانه(ا)) ( السيد يوسف حبوها)

  71111 حي موالي رشيد فيال حبوها)

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عنوانه(ا)) ( السيد عزيز اللود)

رقم) الزرقطوني  شارع  رشيد  موالي 

3   72112)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

2 )فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 89/212.

 53I

CSN MAROC

ITRI CALL اتري كال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

اتري كال ITRI CALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة ب   

شقة 52 موالي رشيد رليز مراكش - 

1111  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) 212) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اتري) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ITRI CALL(كال

-مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال.

-مقاول إدارة الخدمة.

-وكالة أحداث..

عنوان املقر االرتماعي):)عمارة ب)

 )شقة)52)موالي رشيد رليز مراكش)

-)1111 )مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 33 ( (: مصطفى) حدوش  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

حصة) (3 ( (: باالغ) السيد هشام 

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 33 ( (: السيد بلفقيه عبد العزيز)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حدوش مصطفى عنوانه(ا))

 7 شقة) (58 عمارة) سلمى) ) اقامة 

تاركة))31 1 )مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) باالغ  هشام  السيد 

املسيرة)2)حرف ا رقم)9)عملية الغرب))

1  1 )مراكش املغرب.

بلفقيه) العزيز  عبد  السيد 

اس)   حرف  (7 الشطر) عنوانه(ا))
رقم)3 )تامنصورت))1311 )مراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) باالغ  هشام  السيد 

املسيرة)2)حرف ا رقم)9)عملية الغرب))

1  1 )مراكش املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)21151 .

 5 I

FIDUCIAIRE BILAL

SMOULTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

SMOULTRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة     

شقة2 مرران   شطر   - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52 37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9

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  اإلقتضاء)

.SMOULTRAV

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

عمارة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- شطر) ) مرران) ) شقة2) (   

51111)مكناس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

املجيد) عبد  العزوزي  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
املجيد) عبد  العزوزي  السيد 
عنوانه(ا))عمارة)   )شقة2)مرران)

 )شطر)  51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املجيد) عبد  العزوزي  السيد 
عنوانه(ا))عمارة)   )شقة2)مرران)

 )شطر)  51111)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم)6 5.

 55I

FIDUBAC SARL

BELAHSEN TRANSSITER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador(maroc
BELAHSEN TRANSSITER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار اوالد 
عمرو قلعية بني شيكر الناظور - 

62111 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8
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  اإلقتضاء)

.BELAHSEN TRANSSITER

-توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات االستهالكية الكبيرة

املنتجات) وتصدير  -استيراد 

االستهالكية الكبيرة

-النقل الوطني والدولي لآلخرين

-نقل األمتعة غير املصاحبة.

عنوان املقر االرتماعي):)دوار اوالد)

(- الناظور) شيكر  بني  قلعية  عمرو 

62111)الناظور املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيد ميمون بلحسن)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ميمون بلحسن عنوانه(ا))
الناظور) بني شيكر  اوالد عمرو  دوار 

62111)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ميمون بلحسن عنوانه(ا))
الناظور) بني شيكر  اوالد عمرو  دوار 

62111)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم) 9 .

 56I

parapharmacie(lommel

 PARAPHARMACIE 
LOMMEL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

parapharmacie(lommel

 sidi(moumen(jdid(groupe 6 rue

 14 n 14 casablanca ، 20100،

casablanca(maroc

 parapharmacie(lommel(sarl 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 sidi وعنوان مقرها اإلرتماعي

 moumen(jdid(group 6 rue

 14 n 14 Casablanca - 20100

casablanca(maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 771 3

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 غشت) ( 7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.parapharmacie(lommel(sarl

 achat (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 et( vente( et( distribution( des

.produits(parapharmaceutiques

 sidi (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 moumen( jdid( group( 6( rue

 14( n( 14( Casablanca( -( 20100

.casablanca(maroc

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)ans 99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 houssame( smahi السيد)

 sidi( moumen( jdid عنوانه(ا))

  group(6(av(chaaraoui(med(N(13

.20100(Casablnaca(Maroc

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 houssame( smahi السيد)

 sidi( moumen( jdid عنوانه(ا))

  group(6(av(chaaraoui(med(N(13

20100(Casablanca(maroc

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2121)تحت رقم)-.

 57I
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GLOBAL ADVICE SARLAU

LOMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU
7  شارع باحماد طابق   رقم 7 ، 

21111، الدارالبيضاء املغرب
LOMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  265 شارع 

الزرقطوني ، الطابق 9 رقم 92 - 
21151 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
365213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (21 6 نونبر) ( 7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.LOMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
الدعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اإلعالن) مجاالت  في  واإلبداع 
والتسويق) املتعددة  والوسائط 
الوي ) مواقع  واستضافة  وتطوير 

وإدارة اإلعالنات
تنظيم رميع أنواع التظاهرات

االمتيازات) شبكات  رميع  تطوير 
التجارية في رميع انحاء)العالم

 265 ( (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني)،)الطابق)9)رقم)92 

-)21151)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
51)حصة) ( (: السيد فؤاد البساني)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
 GILLARD HERVE السيد)
MARIE(SIMON(:((50)حصة بقيمة)

11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فؤاد البساني عنوانه(ا))  
ارستين) (67 51 سان روزف) ( زنقة)

فرنسا).
 GILLARD HERVE السيد)
32)زنقة) MARIE SIMON)عنوانه(ا))

الروز))67521)مارلينهايم فرنسا).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد البساني عنوانه(ا))  
ارستين) (67 51 سان روزف) ( زنقة)

فرنسا)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)6 21)تحت رقم)-.
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STE  FIDU  WHITE

TRANS CARBAILI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،
65800، TAOURIRT(MAROC
TRANS CARBAILI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  2 
تجزئة الشهداء - 65811 تاوريرت 

املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)8 )يناير) 212)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
 65811 (- الشهداء) تجزئة  »رقم) 2)
و51  ( 9 »رقم) إلى) تاوريرت املغرب»)
 62131 (- بوطي ) والد  حي  أ  بلوك 

الناضور))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت))بتاريخ) 1)فبراير)

 212)تحت رقم) 8/212 .

 59I

إئتمانية رزقي)»ذ.رزقي هشام»)محاس  معتمد

SOCIETE SYSTEME JOUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية رزقي »ذ.رزقي هشام» 

محاس  معتمد
رقم 7  شقه 5  زنقه انتسيرابي ، 

51111، مكناس املغرب

 SOCIETE SYSTEME JOUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة 8   

شقة 3 إقامة فردوس ج - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 969

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (17

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  اإلقتضاء)

.SOCIETE SYSTEME JOUD

غرض الشركة بإيجاز):)حفر االبار

األشغال املختلفة او البناء.

عمارة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- ج) فردوس  إقامة  (3 شقة) (  8

51111)مكناس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

العزيز) عبد  املرسال  السيد 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  املرسال  السيد 
إقامة) (3 شقة) (  8 عمارة) عنوانه(ا))

فردوس ج)51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز) عبد  املرسال  السيد 
إقامة) (3 شقة) (  8 عمارة) عنوانه(ا))

فردوس ج)51111)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 8 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)271.

 61I

CABINET RAMI EXPERTISE

 C2A PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 C2A PROMOTION
IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي مبنى بن مو�سى 
الجواش الطابق الثاني فاس - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

659 9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (3 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 C2A (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMOTION IMMOBILIERE
مستثمر) (: غرض الشركة بإيجاز)

عقاري.
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شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عبد الكريم الخطابي مبنى بن مو�سى)
(- فاس) الثاني  الطابق  الجواش 

31111)فاس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد امالل):))1 3)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
حصة) (331 ( (: السيد ربيع امالل)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيدة منية امالل):))331)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) امالل  محمد  السيد 
تجزئة الجنان)8 )اكس عين الشقف)
فاس) (31111 فاس) يعقوب  موالي 

املغرب.
رقم) السيد ربيع امالل عنوانه(ا))
تجزئة) (3 شقة) الرياض  اقامة  (359
 31111 فاس) تغات  س  ز  الحديقة 

فاس املغرب.
عنوانه(ا)) امالل  منية  السيدة 
شقة) شيرازي  إسحاق  أبو  شارع  (3
الدارالبيضاء) املعاريف  (3 طابق) (3 

21111)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) امالل  محمد  السيد 
تجزئة الجنان)8 )اكس عين الشقف)
فاس) (31111 فاس) يعقوب  موالي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)79 .
 6 I

STE  FIDU  WHITE

ROOEYA DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT(MAROC
ROOEYA DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 273 
تجزئة موالي علي الشريف  - 65811 

تاوريرت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.525

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) (25 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها) ( (ROOEYA DESIGN
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
موالي) تجزئة  (273 رقم) اإلرتماعي 
تاوريرت) (65811 (- ( الشريف) علي 
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

االرتماعي.
و حدد مقر التصفية ب رقم)273 
تجزئة موالي علي الشريف))-)65811 

تاوريرت املغرب.)
و عين:

عبد) بن  ( الياس) السيد(ة))
الرحمان و عنوانه(ا))رقم)273)تجزئة)
موالي علي الشريف))65811)تاوريرت)

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 
االبتدائية بتاوريرت))بتاريخ) 1)فبراير)

 212)تحت رقم) 9/212 .
 62I

COMPTE A JOUR

WAH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
WAH TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 19 حي 
اوالد لحسن - 62111 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 WAH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العاملية) املحلية و  البضائع  البضائع 

لحساب الغير.
حي) (19 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الناظور) (62111 (- لحسن) اوالد 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: السيد يوسف املجوتي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف املجوتي عنوانه(ا))
الناظور) احدادا  السبت  كدية  دوار 

62111)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف الجوتي عنوانه(ا))
الناظور) احدادا  السبت  كدية  دوار 

62111)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)83 .

 63I

عادل الزميتة)-)محاس -

 CENTRE EL HALOUAT
KINÉSITHÉRAPIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

عادل الزميتة - محاس -
251 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35111، تازة املغرب
 CENTRE EL HALOUAT

KINÉSITHÉRAPIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 5 
عمارة »بن حدوش 52»حي موالي 

يوسف  - 35111 تازة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (22
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  اإلقتضاء)
 CENTRE EL HALOUAT (:

.KINÉSITHÉRAPIE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.KINESITHERAPEUTE
 5 رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
موالي) 52»حي  حدوش) »بن  عمارة)

يوسف))-)35111)تازة))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: السيدة سلمى الحلواط)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيدة سلمى الحلواط عنوانه(ا)))
إقامة) يوسف  موالي  شارع  رقم )

سارة)35111))تازة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سلمى الحلواط عنوانه(ا)))
إقامة) يوسف  موالي  شارع  رقم )

سارة)35111))تازة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ) 1) ( بتازة) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 61/212.
 65I

y.o.r.comptabilite

STE GOLDEN ITALIEN
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

 STE GOLDEN ITALIEN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

املامونية رقم2 محل رقم 5   اقامة 
مسلم طريق صفرو فاس  - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN ITALIEN SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم).

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

اقامة) ( ( 5 املامونية رقم2)محل رقم)

 31111 (- ( مسلم طريق صفرو فاس)

فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: مستاج) رمال  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رمال مستاج عنوانه(ا))3 

تجزئة لحبابي الدكارات فاس)31111 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رمال مستاج عنوانه(ا))3 

تجزئة لحبابي الدكارات فاس)31111 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)3  .

 66I

RADOUANE

 ALLALI SOLUTION
DEMENAGEMENT MARC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RADOUANE

  HASSANIA(I(N°681 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 ALLALI SOLUTION

  DEMENAGEMENT MARC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
سبتة حي مريم رقم 36 الدور 

  الشقة 3 املحمدية - 21811  

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26985

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALLALI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 SOLUTION DEMENAGEMENT

. MARC

خدمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االنتقال.

إدارة العقارات.

التنظيف الروتيني للمباني.

التجارة.

االستيراد)/)التصدير

شراء)وبيع وتركي  األثاث.

بيع وشراء)العقارات

تقديم خدمات متنوعة.

خدمات النقل املساعدة األخر.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الدور) (36 رقم) مريم  حي  سبتة 

  21811 (- املحمدية) (3 الشقة) ( 

املحمدية املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الجليل عاللي):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عاللي) الجليل  عبد  السيد 

رقم) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه(ا))

 3 الدور) (9 الشقة) هند  اقامة  (31

املحمدية)21811)املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عاللي) الجليل  عبد  السيد 

رقم) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه(ا))

 3 الدور) (9 الشقة) هند  اقامة  (31

املحمدية)21811)املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)25)يناير)

 212)تحت رقم)69 .

 67I

y.o.r.comptabilite

STE KSSIRA TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue

 brahim(roudani 6eme(etage

N°40 ، 30100، FES(MAROC

  STE KSSIRA TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 2  

زنقة 6 حي ميكو فاس - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65887

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. KSSIRA TRAVAUX SARL

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة وأشغال البناء.

  2 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)

زنقة)6)حي ميكو فاس)-)31111)فاس)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  11 ( (: السيد الحميوي الحبي )
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 211 ( (: طارق) الحميوي  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 211 ( (: الحميوي يوسف) السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 211 ( (: معاد) الحميوي  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

الحبي ) الحميوي  السيد 
حي ميكو) (6 زنقة) ( 2 رقم) عنوانه(ا))

فاس)31111)فاس املغرب.
السيد الحميوي طارق عنوانه(ا))
رقم)2 )زنقة)6)حي ميكو فاس)31111 

فاس املغرب.
السيد الحميوي يوسف عنوانه(ا))
رقم)2 )زنقة)6)حي ميكو فاس)31111 

فاس املغرب.
عنوانه(ا)) معاد  الحميوي  السيد 
رقم)2 )زنقة)6)حي ميكو املررة فاس)

31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحبي ) الحميوي  السيد 
حي ميكو) (6 زنقة) ( 2 رقم) عنوانه(ا))

فاس)31111)فاس املغرب
عنوانه(ا)) معاد  الحميوي  السيد 
رقم)2 )زنقة)6)حي ميكو املررة فاس)

31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)   .
 68I

RM CONSULTING

HT ORTHO ش ت أورطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RM CONSULTING
 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG
 CASABLANCA، 20000، 2 9-3

CASABLANCA MAROC
HT ORTHO ش ت أورطو شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

اكدال قطعة 3 3 سيدي مومن  - 
21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 862 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ORTHO)ش ت أورطو.
توزيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املعدات واملواد الخام واليات ولوازم))

تقويم العظام.
االستهالكية) املواد  توريد  (-
ومكونات) العظام  تقويم  ومعدات 
األطراف االصطناعية وأرهزة تقويم)

العظام)؛.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- ( سيدي مومن) (3 3 اكدال قطعة)

21111)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: ( محمد) حضري  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 511 ( (: التغزاوي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا))) ( السيد حضري محمد)
عين) (58 رقم) (2 الشفشاوني) تجزئة 
السبع))21111)الدارالبيضاء)املغرب.
السيد حسن التغزاوي عنوانه(ا))
االولفة) ( 23 فيال) االزهار  تجزئة 

21111)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا))) ( السيد حضري محمد)

عين) (58 رقم) (2 الشفشاوني) تجزئة 

السبع))21111)الدارالبيضاء)املغرب

السيد حسن التغزاوي عنوانه(ا))

االولفة) ( 23 فيال) االزهار  تجزئة 

21111)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)993 76.

 69I

ديوان الخدمات

BEST QUALITY WISSAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم  9 سيدي 

قاسم ، 6111 ، سيدي قاسم 

املغرب

BEST QUALITY WISSAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي افكا 
رقم 8 6 - 6111  سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2875 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (2 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.QUALITY WISSAL

غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

التصديرالقهوة

تكييف) و اصالح معدات  صيانة 

الهواء.

بيع و اصالح أالت القهوة
حي افكا) (: عنوان املقر االرتماعي)
قاسم) سيدي  ( 6111 (- (6 8 رقم)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: بلقايد) كريم  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد كريم بلقايد عنوانه(ا))حي)
8 6 6111 )سيدي قاسم) افكا رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم بلقايد عنوانه(ا))حي)
8 6 6111 )سيدي قاسم) افكا رقم)

املغرب
(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.
 71I

CABINET BADREDDINE

LUMIN›ART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة   اقامة هني الشقة 

رقم   ، 1، مراكش املغرب
LUMIN›ART شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة 

825 حرف أ مسيرة 2 محل رقم 5  - 
1111  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  188 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3042

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUMIN’ART
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االرهزة الكهربائية بالتقسيط.
-)مصلح كهربائي.

العمليات) رميع  العموم  وعلى  (-
املدنية،)التجارية،)املالية،)الصناعية)
ترتبط بصفة) التي قد  والعقارية 
مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة)
والتي من شأنها تطوير غرض الشركة.
عمارة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(-((5 2)محل رقم) 825)حرف أ مسيرة)

1111 )مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 LUMIN’ART( :( ( 1.000 الشركة)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املهدي) محمد  رشادي  السيد 
 57 تجزئة العبدالوية رقم) عنوانه(ا))

اسيف))1111 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املهدي) محمد  رشادي  السيد 
 57 تجزئة العبدالوية رقم) عنوانه(ا))

اسيف))1111 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)21171 .
 7 I

KTS CONSEIL

MARRAKECH SUNSET
شركة ذات مسؤولية 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

MARRAKECH SUNSET شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية 

اإلمام الشافعي وشارع ماي حسن 

بريمير ، رنان الحارثي ، رقم 55 ، 

مجمع الكوك  التجاري ، كليز - 

1121  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1863

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8

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  اإلقتضاء)

.MARRAKECH SUNSET

-خدمات) (: غرض الشركة بإيجاز)

الديكور والتصميم

(- (عقارات) الخدمة) -تقديم 

مؤقتة).
زاوية) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

حسن) ماي  وشارع  الشافعي  اإلمام 
 55 رقم) (، الحارثي) رنان  (، بريمير)

(- كليز) (، التجاري) الكوك   مجمع  (،

1121 )مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  11 ( (: مجيد) عفاف  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مجيد  عفاف  السيدة 
الفصول) فندق  رقم)  ) رياض 
االربعة الحي الشتوي مراكش)1121  

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
رام) سيغي  مهيندان  السيد 
فندق) رقم)  ) رياض  عنوانه(ا))
الشتوي) الحي  االربعة  الفصول 

مراكش)1121 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 8 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)   21 .

 72I

CORPORATE AUDIT GROUP

BIRDEV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 21111، 

casablanca(maroc
BIRDEV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 67، زنقة 
عزيز بالل، الطابق الثاني، رقم 3، 
معاريف - 21111 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 86725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) ( 6
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  اإلقتضاء)

.BIRDEV

غرض الشركة بإيجاز):
واستضافة) تطوير  انشاء،) (-

املوقعاإللكترونية
املعدات) وبيع  شراء) (-

والتطبيقات املعلوماتية
(،67 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
رقم) الطابق الثاني،) زنقة عزيز بالل،)
الدار البيضاء) (21111 (- معاريف) (،3

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
  11 ( (: السيد محمد ايت عدي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد ايت عدي عنوانه(ا))
(،28 ش) (،5 ط) الفورات،) زنقة  (86
البيضاء) الدار  (21111 املعاريف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ايت عدي عنوانه(ا))
(،28 ش) (،5 ط) الفورات،) زنقة  (86
البيضاء) الدار  (21111 املعاريف)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762599.
 73I

CORPORATE AUDIT GROUP

MIXT INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 21111، 

casablanca(maroc
MIXT INVEST  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 67، شارع 
عزيز بالل، الطابق الثاني، رقم 3، 
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املعاريف   - 21111 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 86735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MIXT (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)-)

استشارات ودراسات لفائدة شركات)

مغربية أو أرنبية

في) والتنسيق  الوساطة  (-

األعمال

(،67 (: االرتماعي) املقر  .عنوان 
شارع عزيز بالل،)الطابق الثاني،)رقم)

3،)املعاريف)))-)21111)الدار البيضاء)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: ( ( السيد خالد الرايس)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( ( السيد خالد الرايس)
ش) (،3 ط) وهاب،) بنت  أمينة  زنقة 

البيضاء) الدار  (21111 املعاريف) (،5

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( ( السيد خالد الرايس)
ش) (،3 ط) وهاب،) بنت  أمينة  زنقة 

البيضاء) الدار  (21111 املعاريف) (،5

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762617.

 7 I

IBRACH CAR

إبراش كار
إعالن متعدد القرارات

IBRACH CAR
 25RUE 63 JAMILA 5 ، 20440،

CASABLANCA MAROC
إبراش كار   »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي:  25الزنقة  
63رميلة  5الدار البيضاء -   1  21 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 583  

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في) 2)درنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املسير سعيد عبدي و تعيين)
رديد) مسير  نجي   ابراهيم  السيد 

ملدة غير محدودة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
  11111 من) الشركة  رأسمال  رفع 
وذلك) درهم  ( (211111 ( الى) درهم 

بزيادة)11111 )درهم))نقدا
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
ومساهمة) الشركة  رأسمال  تكوين 
اشبا) السيد  كالتالي:) هي  ( الشركاء)
السيد) و  درهم  (61111 ( (: أشرف)
نجي  ابراهيم):)1111  )درهم))-أي)

ما مجموعه)211111))درهم
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
كالتالي:) الشركاءهي  حصص  مايلي:)
611حصة) (: أشرف) اشبا  السيد 
السيد) (. للحصة) 11 درهم  ( بقيمة)
11  حصة بقيمة)) ( (: نجي  ابراهيم)
11 درهم للحصة).)-أي ما مجموعه)

2111)حصة.

على) ينص  الذي  (: 5 رقم) بند 

مايلي:)

تعيين السيد ابراهيم نجي  مسير)

رديد ملدة غير محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)7 9 .

 75I

ATWAB NAYME

HYAT MEDIOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HYAT MEDIOUNA
زنقة احمد املجاطي اقامة لزال  

الطابق األول رقم 8 ، 21351، الدار 

البيضاء املغرب

HYAT MEDIOUNA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة احمد 
املجاطي اقامة لزال  الطابق األول 
رقم 8  - 21351 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87 1 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HYAT (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. MEDIOUNA

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتطوير العقاري.
زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

احمد املجاطي اقامة لزال  الطابق)

األول رقم)8))-)21351)الدار البيضاء))

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد شكي  لحلو):))711 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  11 ( (: لحلو) ابتسام  السيدة 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 211 ( (: بوعزاوي) مريم  السيدة 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

لحلو) شكي   محمد  السيد 
رقم) الكولين) ) تجزئة  عنوانه(ا))
الدار) (21521 ( معروف) سيدي  (66

البيضاء))املغرب.
عنوانه(ا)) لحلو  ابتسام  السيدة 
سيدي) (66 رقم) الكولين) ) تجزئة 
البيضاء)) الدار  (21521 معروف)

املغرب.
السيدة مريم بوعزاوي عنوانه(ا))
سيدي) (66 رقم) الكولين) ) رزئة 
البيضاء)) الدار  (21521 معروف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لحلو) شكي   محمد  السيد 
رقم) الكولين) ) تجزئة  عنوانه(ا))
الدار) (21521 ( معروف) سيدي  (66

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763235.
 76I

ائتمانية أكيدي

ICHRAKA RS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة 2 ، الطابق الثالث  (م.ج) 
حمرية مكناس ، 51111، مكناس 

املغرب
ICHRAKA RS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 
السادس الشقة رقم 6  ديور 
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السالم قطاع 2 عمارة الفتح، 
مكناس - 51151 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52 3 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ICHRAKA RS
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(– املعلوميات) تكنولوريا  خدمات 
املعامالت) والتصدير–) االستيراد 

التجارية.
الطابق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
السادس الشقة رقم)6 )ديور السالم)
(- مكناس) الفتح،) عمارة  (2 قطاع)

51151)مكناس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة رراء)لكناوي)):))51)حصة)

بقيمة)511)درهم للحصة).
 51 ( (: ( ابن رلون) السيدة سارة 

حصة بقيمة)511)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( لكناوي) السيدة رراء)
25)الشهدية) )املنصور مكناس) رقم)

51151)مكناس املغرب.
السيدة سارة ابن رلون))عنوانه(ا))
إقامة النخيل)3)الشقة رقم)8 )زنقة)
أحمد أمين املدينة الجديدة))مكناس)

51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( لكناوي) السيدة رراء)
25)الشهدية) )املنصور مكناس) رقم)

51151)مكناس املغرب
السيدة سارة ابن رلون))عنوانه(ا))

إقامة النخيل)3)الشقة رقم)8 )زنقة)
أحمد أمين املدينة الجديدة))مكناس)

51111)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم) 3 52.
 77I

fiduciaire(dar(dmana

STE AZAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 1  وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 1  وزان، 6211 ، 

وزان املغرب
STE AZAD  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي بحي 

فلسطين زنقة طرفاية رقم 37 املحل 
رقم  1 وزان - 6211  وزان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) ( 8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AZAD
غرض الشركة بإيجاز):)حفر االبار)

-اشغال مختلفة.
بحي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
فلسطين زنقة طرفاية رقم)37)املحل)
رقم) 1)وزان)-)6211 )وزان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ( 11 ( (: رمو) ازاد  السيد 
بقيمة)11 )درهم للحصة).

11 )حصة) ( (: السيد نصرت رمو)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

بحي) عنوانه(ا)) رمو  ازاد  السيد 
العدير تجزئة اكرام شارع محمد بن)
الحسن الوزاني رقم) 2)وزان)6211  

وزان املغرب.
بحي) السيد نصرت رمو عنوانه(ا))
العدير تجزئة اكرام شارع محمد بن)
الحسن الوزاني رقم) 2)وزان)6211  

وزان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بحي) عنوانه(ا)) رمو  ازاد  السيد 
العدير تجزئة اكرام شارع محمد بن)
الحسن الوزاني رقم) 2)وزان)6211  

وزان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

 212)تحت رقم)5 29.
 78I

إئتمانية)BKM)لإلرشادات

  STE AIT EL YOUSFI FRERES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء)فرع تابع للشركة

إئتمانية BKM لإلرشادات
رقم 1  تجزئة املركز ورزازات ، 

5111 ، ورزازات املغرب
  STE AIT EL YOUSFI FRERES

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 5   
الحي الصناعي  - 5111  ورزازات 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.259 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 1)درنبر)2121)تقرر إنشاء)
فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)
زايدة)) ( الكائن بالعنوان حي تاشروت)
املغرب) ميدلت  (5 351 (- ميدالت)
أيت) السيد(ة)) طرف  من  املسير  و 

اليوسفي))لحسن.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) بتاريخ)  ) ( االبتدائية بميدلت)

 212)تحت رقم)6 .

 79I

PENYON CONSULTING

PENYON CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PENYON CONSULTING

 Rue(Soumaya(Résidence

 Shehrazade 3 5ème(étage,

 n°22، 20000، Casablanca

Maroc

PENYON CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

سمية ،إقامة شهرزاد 3 طابق 

5،الرقم 22 21111 الدار البيضاء 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8 81 

عقد حر مؤرخ في)    ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 درنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PENYON CONSULTING

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة)،)إما باألصالة عن نفسها)

أو نيابة عن أطراف ثالثة في املغرب)
وفي رميع البلدان األخرى

والدعم) االستشارات  خدمات  (-

واملؤسسات) والشركات  لألفراد 

االستشارات) الخاصة.) أو  العامة 

واإلدارة) والتنظيم  االستراتيجية  في 

تكنولوريا) مجال  في  واإلدارة 

املعلومات.



3045 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

-)املشاركة في أي شركة أخرى لها)

نفس الغرض)،)من خالل املشاركة في)
رأس املال أو الشراء)أو اإلنشاء)أو غير)

ذلك)،

رميع) فإن  (، أعم) وبصورة 

القانونية) (، نوع) أي  من  العمليات 

واملدنية) واملالية  واالقتصادية 

املذكور) بالكائن  املتعلقة  والتجارية 

أخرى مماثلة أو) أعاله أو أي أشياء)

من املحتمل أن تفضل) (، ذات صلة)

الهدف) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الذي تسعى إليه الشركة امتدادها أو)

تطويرها..
زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

طابق) (3 شهرزاد) ،إقامة  سمية)

البيضاء) الدار  (21111  22 5،الرقم)

اململكة املغربية.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  MICHAEL( MCCRAE( : السيد)

51)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 Adelaida( ARREAZA السيدة)

  11 بقيمة) حصة  (BAUER( :( ( 50

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 MICHAEL MCCRAE السيد)

 Seestrasse( 261( 8038 عنوانه(ا))

.Zurich(Suisse

 Adelaida( ARREAZA السيدة)

 Seestrasse(261 عنوانه(ا)) (BAUER

.8038(Zurich(Suisse

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 MICHAEL MCCRAE السيد)

 Seestrasse( 261( 8038 عنوانه(ا))

Zurich(Suisse

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم)15  .

 81I

Bureau(d’étude(et(conseil  

ALKHIYATA OUED CHIYAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau(d›étude(et(conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

 ALKHIYATA OUED CHIYAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي العودة 
2 بلوك 6 رقم 69 مركز بئر كندوز 
إقليم أوسرد - 112 7  بئر كدوز 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
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  اإلقتضاء)

.ALKHIYATA OUED CHIYAF
خياطة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
التقليدية) املالبس  أنواع  رميع 

والحديثة
املالبس) وصنع  املالبس  صنع  (-
؛) القياسية) النماذج  أو من  للقياس 
اختيار) (، نصائح العمالء) بيع؛) شراء)
الخياطة وكذلك) (، القص) (، القماش)
(، التعديالت) (، (الحواف) التعديالت)
إلخ)...))،)قص وتجميع قطع القماش)
للنساء) حصري  نموذج  إلنشاء)

والررال.
حي) (: االرتماعي) املقر  .عنوان 
مركز بئر) (69 رقم) (6 بلوك) (2 العودة)
بئر) ( (7 112 (- أوسرد) إقليم  كندوز 

كدوز املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: العالية) بابا  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  .111 (: العالية) بابا  السيدة  (

بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) العالية  بابا  السيدة 

مركز) (69 رقم) (6 بلوك) (2 حي العودة)

 7 112 أوسرد) إقليم  بئركندوز 

بئركندوز املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا))) العالية  بابا  السيدة 

مركز) (69 رقم) (6 بلوك) (2 حي العودة)

 7 112 أوسرد) إقليم  بئركندوز 

بئركندوز املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

يناير) 212)تحت رقم)62 .

 8 I

aice(compta

LAMINE CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice(compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

LAMINE CONSEIL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 3  أحمد 

املجاتي إقامة ربال االل  الطابق 

  رقم 8 حي املعاريف - 21371 

البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 86635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LAMINE CONSEIL

إشعارات) (: غرض الشركة بإيجاز)

قانونية.

عنوان املقر االرتماعي):)3 )أحمد)

املجاتي إقامة ربال االل  الطابق)  

رقم)8)حي املعاريف)-)21371)البيضاء))

املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 ( (: عمر) ملين  السيد 

بقيمة)11 )درهم للحصة).

حصة) (511 ( (: رفيق) زهير  السيد 

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عمر  ملين  السيد 

ليساسفة)3)بلوك د رقم)99  91 21 

البيضاء))املغرب).

السيد زهير رفيق عنوانه(ا))تجزئة)

 21 51 ( كاليفورنيا) األفاق رقم) 2 )

البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عمر  ملين  السيد 

ليساسفة)3)بلوك د رقم)99  91 21 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)8  762.

 82I
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OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

LOTUS DESIGN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OCEAN(BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES(PRINCIPAL 15
شارع الكرامة زنقة برلين الزهور   

فاس، 31161، فاس املغرب
LOTUS DESIGN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 23 

شارع الكونغو الطابق الثاني الشقة 
    - 1999  الرباط املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  9169

  3 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 مارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LOTUS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DESIGN SARL
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة
تنظيم الفعاليات).

 23 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
شارع الكونغو الطابق الثاني الشقة)

  ))-)1999 )الرباط املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: الزهري) سحر  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 511 ( (: السيد اسماعيل الشاوي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الزهري  سحر  السيدة 
حي) الشقة) 3) زرياب  زنقة  رقم) )

الليمون)1161 )الرباط املغرب.

الشاوي) اسماعيل  السيد 
33)طريق) عنوانه(ا))شارع وليلي رقم)

ايموزار)1 311)فاس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الزهري  سحر  السيدة 
حي) الشقة) 3) زرياب  زنقة  رقم) )

الليمون)1161 )الرباط املغرب
الشاوي) اسماعيل  السيد 
33)طريق) عنوانه(ا))شارع وليلي رقم)

ايموزار)1 311)فاس))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)1575  .
 83I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

ITQANE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

ITQANE NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي محل رقم 
329 قطعة الوفاق عين السمن - 

31111 فاس املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 785

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)16)يناير) 212)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
قطعة الوفاق عين) (329 »محل رقم)
املغرب») فاس  (31111 (- السمن)
بالقطعة) الكائن  تجاري  »محل  إلى)
بني) بدوار  املسايل  املسماة  االرضية 
(- غفساي) دائرة  ودكة  رماعة  يزو 

11   )تاونات))تاونات».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( االبتدائية بتاونات)

 212)تحت رقم) 3/212 .

 8 I

Cabinet(Comptable(Marzofid

فاشيون نيت وورك

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid

 Rue(Ibn(Aicha(Résid.les(huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51

 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

فاشيون نيت وورك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة ٱبن 

عائشة إقامة ثمانية نخالت الطابق 

الخامس الشقة رقم 5  رليز - 

1111  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 

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  اإلقتضاء)

ذات) شركة  وورك  نيت  فاشيون 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد).

املصمم) ( (: غرض الشركة بإيجاز)
املالبس) وصناعة  النماذج  وصميم 

(املالبس واإلكسسوارات))،
األقمشة) تصدير  (/ استيراد) (•
واملالبس وكل ما يتعلق باملنسورات.

•)التعاقد من الباطن على املالبس)
واألصناف املختلفة للتصدير..

عنوان املقر االرتماعي):)زنقة ٱبن)
عائشة إقامة ثمانية نخالت الطابق)
(- رليز) ( رقم 5) الشقة  الخامس 

1111 )مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الشيخ فيزالبهاي كديبهي) ( السيد)
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الشيخ فيزالبهاي كديبهي) ( السيد)
 Berners( Street,  79 عنوانه(ا))
 Leicester,( LE20FS( UK( (United
 Kingdom)( LE2( OFU( Leicester

.GRANDE BRETAGNE
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشيخ فيزالبهاي كديبهي) ( السيد)
 Berners( Street,  79 عنوانه(ا))
 Leicester,( LE20FS( UK( (United
 Kingdom)( LE2( OFU( Leicester

GRANDE BRETAGNE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)21156 .
 85I

Société somicoc

شركة ديك ماغبغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة ديك ماغبغ شركة ذات 
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مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

اسماعيلية منفلوري 2 طريق صفرو 
رقم 5  فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

659  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (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 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ديك ماغبغ.
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اعمال الرخام و البناء.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

2)طريق صفرو) اسماعيلية منفلوري)
رقم)5 )فاس)-)31111)فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيد مروان مسعود)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مروان مسعود عنوانه(ا))
79)شارع موالي عبد هللا تجزئة) رقم)

النخيل طريق ايموزار)))31111)فاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مروان مسعود عنوانه(ا))
79)شارع موالي عبد هللا تجزئة) رقم)

النخيل طريق ايموزار)))31111)فاس)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 212/ 2 .
 86I

SAGASUD

IMOCAPEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
IMOCAPEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي مشروع 

مدينة 25 مارس بلوك ي رقم 1 2  
- 71111 العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 3 3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) ( 9 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (IMOCAPEX
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
مارس) (25 اإلرتماعي مشروع مدينة)
بلوك ي رقم)1 2 )-)71111)العيون)
نشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب مشروع)
  2 1 25)مارس بلوك ي رقم) مدينة)

-)71111)العيون املغرب.)
و عين:

السيد(ة))نجي )))نبيه و عنوانه(ا))
 19 ع) (12 رقم) ( 8 حي شريفة زنقة)
املغرب) البيضاء) (21111 ( عين الشق)

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 
)بتاريخ) 1)فبراير) االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم)  3.
 87I

karama(conseil

STE SERVICE LASER
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب

 STE SERVICE LASER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم   

اقامة 33 زنقة اسامة بن زيد شارع 

الجيش امللكي فاس  - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE LASER SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة والبناء.
رقم)   (: االرتماعي) املقر  عنوان 
زنقة اسامة بن زيد شارع) (33 اقامة)

فاس) (31111 (- ( الجيش امللكي فاس)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيدة العمري عائشة)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة العمري عائشة عنوانه(ا))
طريق) تجزئة اريسطو الطابق) ) (27

ايموزار فاس)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العمري عائشة عنوانه(ا))
طريق) تجزئة اريسطو الطابق) ) (27

ايموزار فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ) 1) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 518/212.

 88I

bemultico((بيمولتيكو

MEGA ISTITMAR  ميك 
استثمار

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16  شقة رقم  1 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 
مكناس

MEGA ISTITMAR  ميك استثمار 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  1 
الطابق االول تجزئة أطلس الصحة 

مكناس - 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52  7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MEGA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

ISTITMAR))ميك استثمار.
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األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة أو البناء).

رقم) 1  (: عنوان املقر االرتماعي)
الطابق االول تجزئة أطلس الصحة)

مكناس)-)51111)مكناس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: ( السيد عزالدين ميمون)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 511 ( (: ( ميمون) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزالدين ميمون))عنوانه(ا))
البرانية فزواطة زاكورة)) دوار الزاوية 

7911 )زاكورة))املغرب.
عنوانه(ا)) ( السيد يوسف ميمون)
دوار الزاوية البرانية تمكروت زاكورة)

7911 )زاكورة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزالدين ميمون))عنوانه(ا))
البرانية فزواطة زاكورة)) دوار الزاوية 

7911 )زاكورة))املغرب
عنوانه(ا)) ( السيد يوسف ميمون)
دوار الزاوية البرانية تمكروت زاكورة)

7911 )زاكورة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم)516.
 89I

y.o.r.comptabilite

 STE INDUSTRIEL
 MAROCAIN D'EAU ET
 D›ENVIRONNEMENT

INMAEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue

 brahim(roudani 6eme(etage

N°40 ، 30100، FES(MAROC

 STE INDUSTRIEL MAROCAIN

 D›EAU ET D'ENVIRONNEMENT

INMAEE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم   3 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف 

فاس - 31111 فاس املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 935

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)22)شتنبر)2121)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
طريق) القرويين  تجزئة  »رقم)  3)

فاس) (31111 (- فاس) الشقف  عين 
اقامة تيتانيك) ( 2 »رقم) إلى) املغرب»)

شارع) االول  الطابق  ( 8 رقم) شقة 

(- فاس) صفرو  طريق  رشيد  موالي 

31111)فاس))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 71/12 .
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RIAD CONSULTANT

 PARAPHARMACIE شركة

ADVISOR SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 PARAPHARMACIE شركة

ADVISOR(SARL-AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 81 تعاونية 

بئرانزران خريبكة - 25111 خريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 PARAPHARMACIE ADVISOR

.SARL-AU

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الالوازم الشبه طبية.

 81 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 25111 (- تعاونية بئرانزران خريبكة)

خريبكة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حليمي انور):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

  3 السيد حليمي انور عنوانه(ا))

النهضة) حي  الشارقة  زنقة  ك  بلوك 

خريبكة)25111)خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

  3 السيد حليمي انور عنوانه(ا))

النهضة) حي  الشارقة  زنقة  ك  بلوك 

خريبكة)25111)خريبكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 8 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

 212)تحت رقم)27.

 9 I

karama(conseil

 STE SOUFIANE PLOMBERIE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب

 STE SOUFIANE PLOMBERIE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  5 

شارع الكرامة الحي الحسني طريق 

عين الشقف فاس - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

95963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOUFIANE PLOMBERIE SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز):)السباكة.
رقم) 5  (: عنوان املقر االرتماعي)

طريق) الحسني  الحي  الكرامة  شارع 

فاس) (31111 (- فاس) الشقف  عين 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:



3049 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

السيد براز سفيان):))111. )حصة)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد براز سفيان عنوانه(ا)) 5 
زنقة الكرامة حي الحسني طريق عين)

الشقف فاس)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد براز سفيان عنوانه(ا)) 5 
زنقة الكرامة حي الحسني طريق عين)

الشقف فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ) 1) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 1/212 5.
 92I

ABK CONSULTING

 FIELD SCIENCE
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ABK CONSULTING
 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

 FIELD SCIENCE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي 8  زنقة 
محمد بن رضوان الشرقاوي الحي 
الكارض أكدال الرباط - 1191  

الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88   

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2121 نونبر) (26 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 FIELD SCIENCE الوحيد) الشريك 
رأسمالها) مبلغ  ( (CONSULTING
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
اإلرتماعي)8 )زنقة محمد بن رضوان)
أكدال) الكارض  الحي  الشرقاوي 
املغرب) الرباط  ( 1191 (- الرباط)

نتيجة ل):)تصفية طوعية.

زنقة) ( 8 و حدد مقر التصفية ب)

الحي) الشرقاوي  رضوان  بن  محمد 

  1191 (- الرباط) أكدال  الكارض 

الرباط املغرب.)

و عين:

و) ( عبد العزيز) ( ( مالل) ( السيد(ة))
ادكال) الزيتون  رياض  عنوانه(ا)) 3)

  11 1 ( مراكش) السياحة  تجزئة 

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 

يناير) (28 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

 212)تحت رقم) 162  .

 93I

SAGASUD

ALIEU FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

ALIEU FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي مدينة 

الوفاق بلوك E رقم 758 - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 929

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALIEU(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FISH

الصيد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البحري بيع وتجارة السمك بالجملة)

للبضائع) الطرقي  النقل  والتقسيط 

تجارة عامة كل نشاط تجاري صناعي)

مالحي خدماتي.

مدينة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 71111 (- (758 رقم) (E الوفاق بلوك)

العيون املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بلهتهات) الواحد  عبد  السيد 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بلهتهات) الواحد  عبد  السيد 

  93 عنوانه(ا))حي تمديد تيليال رقم)

تيكوين)81111)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بلهتهات) الواحد  عبد  السيد 

  93 عنوانه(ا))حي تمديد تيليال رقم)

تكوين)81111)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم)268.
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bemultico((بيمولتيكو

JAMBTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16  شقة رقم  1 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس

 JAMBTRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة31 

شقة 18 تجزئة منازل االسماعيلية 

ايت والل مكناس - 51111 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52  5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JAMBTRAV

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء.

عنوان املقر االرتماعي):)عمارة31 

تجزئة منازل االسماعيلية) (18 شقة)

مكناس) (51111 (- ايت والل مكناس)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رمال بوتسكاوين):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بوتسكاوين) رمال  السيد 

عنوانه(ا))قصر امينزرو النيف تنغير)

52 52)النيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوتسكاوين) رمال  السيد 

عنوانه(ا))قصر امينزرو النيف تنغير)

52 52)النيف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم)515.

 96I
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KING CONSULTING

J.M GARDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

KING CONSULTING

 BUREAU(B(IMM 5 LOT(N°1

 HAY(OTHMANE(BOUZNIKA ،

13100، BOUZNIKA(MAROC

J.M GARDEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : زنقة 

سمية إقامة شهرزاد 3, الطابق 

5, رقم 22 - 51 21 الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.376  7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2121)تقرر حل) 5 )شتنبر) املؤرخ في)

J.M GARDEN)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)

إقامة) مقرها اإلرتماعي زنقة سمية 
(- (22 رقم) (,5 الطابق) (,3 شهرزاد)

املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (21 51

لعجز الشركة عن اإلستمرار.

و عين:

و) رابري  ( ( مهدي) السيد(ة))

األخضر) الطريق  ممر  ( 9 عنوانه(ا))

الدارالبيضاء) (21 51 الرميطاج)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

زنقة) وفي  (2121 شتنبر) ( 5 بتاريخ)

الطابق) (,3 شهرزاد) إقامة  سمية 
الدارالبيضاء) (21 51 (- (22 رقم) (,5

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)2233.

 97I

مكت  معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

YAACOUB ENNASRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت  معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 211  ، سيدي سليمان 

املغرب

YAACOUB ENNASRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي توطين: 

مكت  رقم 3 إقامة الياسمين 25 

بولفار يعقوب املنصور  - 111   

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (2 

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  اإلقتضاء)

.YAACOUB ENNASRI

أعمال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

متنوعة.

-)نقل العمال.

-)نقل السلع..

توطين:) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 25 الياسمين) إقامة  (3 رقم) مكت  

   111 (- ( املنصور) يعقوب  بولفار 

القنيطرة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة يسرى الناصري):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة يسرى الناصري عنوانه(ا))

املجموعة)   (29 عمارة) ( 5 الشقة)

سيدي يحي زعير الصخيرات)) النور) )

2111 )تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة يسرى الناصري عنوانه(ا))

املجموعة)   (29 عمارة) ( 5 الشقة)

سيدي يحي زعير الصخيرات)) النور) )

2111 )تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير) 212)تحت رقم)-.

 98I

ائتمانية أكيدي

JABBO NATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ائتمانية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 

الشقة 2 ، الطابق الثالث  (م.ج) 

حمرية مكناس ، 51111، مكناس 

املغرب

JABBO NATURE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي رقم   

حي حفت الشقف موالي ادريس 

زرهون، موالي ادريس زرهون، - 

51353 موالي ادريس زرهون،موالي 

ادريس زرهون، املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6 99

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)5 )يناير) 212)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

تجارة))املالبس.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم)99 6 .
 99I

METREK COMPTA PRO

Y.H FLILIH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
Y.H FLILIH TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي  3 زنقة 
مارتير عبد السالم بن محمد مكت  

رقم 2 فال فلوري اقامة رياض 
الزيتون - 111   القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
58 87

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Y.H (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FLILIH TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، املدر�سي) ،النقل  املستخدمين)

أشغال مختلفة.
زنقة) (3 (: عنوان املقر االرتماعي)
مارتير عبد السالم بن محمد مكت )
رياض) اقامة  فلوري  فال  (2 رقم)

الزيتون)-)111  )القنيطرة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).



3051 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: ( السيد فليليح الحسين)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فليليح الحسين))عنوانه(ا))

الحي اإلداري ديور املخزن مجموعة)

3رقم)22 251  )سيدي يحيى الغرب)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فليليح الحسين))عنوانه(ا))

الحي اإلداري ديور املخزن مجموعة)

3رقم)22 251  )سيدي يحيى الغرب)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)159 .

511I

SAFIGESTRA(مكت  سفي ريسترا للمحاسبة

LAMAACHI INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكت  سفي ريسترا للمحاسبة 

SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS(OUMNIA 3 

 QUARTIER(BOUAB ، 46000،

SAFI(safi

LAMAACHI INFO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم 

32 شارع عالل ابن عبدهللا املدينة 

الجديدة اسفي  - 6111  اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (31

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  اإلقتضاء)

.LAMAACHI INFO

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطباعة الرقمية و النسخ).

الرقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شارع عالل ابن عبدهللا املدينة) (32

اسفي) ( 6111 (- ( اسفي) الجديدة 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الصامط) الغني  عبد  السيد 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الصامط) الغني  عبد  السيد 

اللة) العمارة) 5) الشقة) ) عنوانه(ا))

اسفي) ( 6111 هنية الحمرية اسفي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الصامط) الغني  عبد  السيد 

اللة) العمارة) 5) الشقة) ) عنوانه(ا))

اسفي) ( 6111 هنية الحمرية اسفي)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

 212)تحت رقم)-.

51 I

FIDUCIAIRE ZOUHRI

BRILLO CAR YASMIN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZOUHRI

 IMM10 BUR(AL(WAHA(ETG

 2 N°11 RUE(MACHRAA

 BELKSSIRI ، 30000، FES

MAROC

BRILLO CAR YASMIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : رقم 

 2مكررشارع رشاد 2 نررس س 

فاس -  31171  فاس املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.58935

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر حل) املؤرخ في) 3)درنبر)

BRILLO CAR YASMIN)شركة ذات)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111

رشاد) رقم) 2مكررشارع  اإلرتماعي 

فاس) ( (31171 ( (- نررس س فاس) (2

تحقيق) لعدم  لنظرا  نتيجة  ( املغرب)

الربح و ضعف املردودية.

و عين:

و) فاريس  ( لعزيز) ( السيد(ة))

رقم) 2  الرشاد12) شارع  عنوانه(ا))

فاس) ( (31171 فاس) س  النررس 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

رقم) وفي  (2121 درنبر) بتاريخ) 3)

س) نررس  (2 رشاد)  2مكررشارع 

فاس)-))31171))فاس املغرب).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 16/212 .

512I

COFIJUCE

 SOCIETE MAROC
CONSTRUCTION 2030
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH  16

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE MAROC
CONSTRUCTION 2030 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 6 ، شارع 
الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 21111 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 876 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 SOCIETE MAROC (: تسميتها)

.CONSTRUCTION 2131
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
عنوان املقر االرتماعي):)6 ،)شارع)
الدار) (6 رقم) (2 الطابق) الزرقطوني 
البيضاء)الدار البيضاء)21111)الدار)

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: ( سكينة) كرمة  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد عقران رشيد):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) سكينة  كرمة  السيدة 
الجديدة) (2 111 البركة) تجزئة  (5

املغرب.
عنوانه(ا)) رشيد  عقران  السيد 
 6 شقة) ( ( 2 عمارة) ليكولين  اقامة 

21111)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سكينة  كرمة  السيدة 
الجديدة) (2 111 البركة) تجزئة  (5

املغرب
عنوانه(ا)) رشيد  عقران  السيد 
 6 شقة) ( ( 2 عمارة) ليكولين  اقامة 

21111)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم) 6 763.
51 I

DAR COMPTABILITE

 BH RIF DISTRIBUTION ET
NEGOCE

إعالن متعدد القرارات

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM(N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR(MAROC
 BH RIF DISTRIBUTION ET

NEGOCE »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االرتماعي: شقة 

3السعادة املطار - 1 621 الناضور 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21  5
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)يناير) 212
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
تغيير مقر الشركة الى العنوان التالي)
   3 رقم) الخامس  محمد  شارع 

زغنغان الناضور
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استغالل) الى  الشركة  نشاط  تغيير 

مقهى وتقديم االطعمة السريعة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

االطعمة) وتقديم  مقهى  استغالل 

السريعة

بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

   3 رقم) الخامس  محمد  شارع 
زغنغان الناضور

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ) 1)فبراير)

 212)تحت رقم)2 2.

515I

expertiz(partners

ML PRIMEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

expertiz(partners
املكت  رقم 2 الكائن بالطابق االول 

للعمارة الكائنة بطريق بيوكرى ايت 

ملول ، 81111، ايت ملول املغرب

ml(primeurs شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي بلوك 2 
رقم  6 حي قصبة الطاهر ايت ملول 

- 51 86 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22 19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (  

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ml (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.primeurs

اعداد و) (: غرض الشركة بإيجاز)

تصدير الفواكه و الخضر.

 2 بلوك) (: عنوان املقر االرتماعي)
رقم) 6)حي قصبة الطاهر ايت ملول)

-)51 86)ايت ملول املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: اموكاي) السيد لحسن 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اموكاي  لحسن  السيد 

اشتوكة ايت) دوار ايت حمو الصفاء)

باها)87211)بيوكرى املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اموكاي  لحسن  السيد 

اشتوكة ايت) دوار ايت حمو الصفاء)

باها)87211)بيوكرى املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 2 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 7.

516I

socomif(sarl

ALJIHA EXTINCTEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socomif(sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 115  ، القنيطرة املغرب

ALJIHA EXTINCTEUR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي الربيع.
زنقة 227 رقم 32 6  - 111   

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58563

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALJIHA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. EXTINCTEUR

تارر) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

طفاية حريق.

عنوان املقر االرتماعي):)حي الربيع.

   111 (- ( (6 32 رقم) (227 زنقة)

القنيطرة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (51 ( (: السيد األشه  بدر)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 51 ( (: يوسف) محات  بن  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

بقيمة) (51 (: السيد األشه  بدر) (

11 )درهم.

 51 (: يوسف) محات  بن  السيد 

بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد األشه  بدر عنوانه(ا))زنقة)

   111 الربيع) حي  رقم6227) (227

القنيطرة املغرب.

يوسف) محات  بن  السيد 

حي) رقم77 6) (227 زنقة) عنوانه(ا))

الربيع)11  )القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد األشه  بدر عنوانه(ا))زنقة)

   111 الربيع) حي  رقم6227) (227

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)28)يناير)

 212)تحت رقم)55  8.

518I
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DAR COMPTABILITE

 MULTI SERVICES OULED

MIMOUN SARL AU
إعالن متعدد القرارات

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM(N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR(MAROC

 MULTI SERVICES OULED

MIMOUN SARL AU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي: حي اوالد 

ميمون  - 62121 الناضور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 9283

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)درنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

و) املفوتة  الحصص  على  املوافقة 

عددها)111 )حصة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اعتماد السيد سفيان معيوة كشريك)

الوحيد) ومسيرها  للشركة  وحيد 

والشريك) املسير  استقالة  وقبول 

الوحيد السابق السيد احمد اربي 

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

الى) الشركة  نشاط  تغيير  مايلي:)

اشغال التموين و تنظيم املناسبات)

التظاهرات و املؤتمرات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بدل) معيوة  سفيان  السيد  املوقع 

اربي  احمد

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اشغال التموين و تنظيم املناسبات)

التظاهرات و املؤتمرات

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

كل الحصص تعود الى السيد سفيان)

معيوة.

على) ينص  الذي  (: 6 رقم) بند 
مايلي:)السيد سفيان معيوة الشريك)
للشركة) الوحيد  املسير  هو  الوحيد 
هو) الختم  الى  باالضافة  امضاءه  و 

املقبول في رميع تعامالت الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ) 1)فبراير)

 212)تحت رقم)  2.

519I

مكت  الجرودي

TEMSALAMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت  الجرودي
شارع 8  نونبر رقم  2 الناضور ، 

62111، الناضور املغرب
TEMSALAMI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
الكرامة د  1 الطابق السفلي  
سلوان 62111 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : في 

طور االنجاز
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (3 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TEMSALAMI
رمبع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اشغال البناء)و الترصبف و مد قنوات)

الصرف الصحي.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الكرامة د) 1)الطابق السفلي))سلوان)

62111)الناضور املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( تمسماني) السيد صالح 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: المين) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

(: تمسماني) صالح  السيد 

51.111درهم بقيمة)11 )درهم.

(: المين) مصطفى  السيد 

51.111درهم بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صالح تمسماني))عنوانه(ا))
زنقة مبارك البكاي شقة)  )القبيبات)

1111 )الرباط املغرب.

السيد مصطفى المين عنوانه(ا))

الطابق) ف  بلوك  انطالق  اقامة 

 62111 سلوان) (3 رقم) السفلي 

الناضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صالح تمسماني))عنوانه(ا))
زنقة مبارك البكاي شقة)  )القبيبات)

1111 )الرباط املغرب

السيد مصطفى المين عنوانه(ا))

الطابق) ف  بلوك  انطالق  اقامة 

 62111 سلوان) (3 رقم) السفلي 

الناضور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)93 .

5 1I

---

BOUM CONST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رقم 22 حي السعادة ، 11 3 ، 

بوزنيقة املغرب

BOUM CONST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي واد 

الده  رقم 95 مج   - 11 3  

بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BOUM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONST

مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

عقاري

-)البناء)و التجهيز.

واد) حي  (: االرتماعي) املقر  عنوان 

  3 11 (- مج) ) (95 رقم) الده  

بوزنيقة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بومعزة عز الدين):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بومعزة عز الدين عنوانه(ا))

الزمامرة) الغنادرة  كبور  اوالد  دوار 

سيدي بنور)212 2)الزمامرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بومعزة عز الدين عنوانه(ا))

الزمامرة) الغنادرة  كبور  اوالد  دوار 

سيدي بنور)212 2)الزمامرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

يناير) 212)تحت رقم)5 .

5  I
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FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

مراكش اتولي دو تور اي دو 
بغيسزيون   م ات ب

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير رديد للشركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE TARIK IBN ZIAD N° 1,

 2EME(ETAGE(APPT(N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 40000،
MARRAKECH MAROC

مراكش اتولي دو تور اي دو 
بغيسزيون   م ات ب  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي قيسارية 

برادة طريق الصويرة مراكش - 
1111  مراكش املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88 9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) يناير) 212) (12 املؤرخ في)
مسير رديد للشركة السيد(ة))رالب))

توفيق كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9853  .
5 2I

ساريس كونساي

E-CONTACT MESSAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يورد)

مقرها االرتماعي باملغرب

ساريس كونساي
مكات  املنارة شارع عالل ابن عبد 
هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس ، 

31111، فاس املغرب
E-CONTACT(MESSAGE »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي: من أ    
إلى أ 3 ، مرران 2، شارع محمد 
السادس  - 51111 مكناس املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يورد مقرها االرتماعي باملغرب»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25 9
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2121 درنبر) (28 في) املؤرخ 
 E-CONTACT(إغالق فرع تابع لشركة
 E-CONTACT تسميته) (MESSAGE
حي) في  عنوانه  والكائن  (MESSAGE
(- ( (29 رقم) املدارس،)شارع األندلس،)

32111)الحسيمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاريخ) 1  ( بالحسيمة) االبتدائية 

فبراير) 212)تحت رقم)36.
5 3I

Act(taza

شركة املصلحة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Act(taza
Taza(Taza، 35000، Tazaa(Maroc

شركة املصلحة شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

املصلحة بوشفاعة وادي أمليل تازة 
تازة 35251 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 غشت) ( 8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

املصلحة.
غرض الشركة بإيجاز):)-)األشغال)

الغابوية)
-)األشغال املختلفة للبناء.

-)معامالت تجارية.
-غرس وحراسة

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
املصلحة بوشفاعة وادي أمليل تازة)

تازة)35251)تازة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  شتوان  السيد 
تازة) أمليل  وادي  املصلحة  دوار 

35251)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  شتوان  السيد 
 35251 ( أمليل) دوار املصلحة وادي 

تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) (23 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2121)تحت رقم)615.
5  I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ «GLOBAL
MATÉRIELS SUD « SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 5111 ، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ «GLOBAL(MATÉRIELS

SUD « SARL(AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 
ادلسان - 5111  ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
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  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ( «GLOBAL( MATÉRIELS

. SUD » SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)*)املساومة)

*)البناء)واالشغال املختلفة)
*)مقاول دراسة بيئية.

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
ادلسان)-)5111 )ورزازات املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: ( السيدة اشتيوي ايمان)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة اشتيوي ايمان))عنوانه(ا))
   6 شقة) حدائق ورزازات عمارة) 2)

5111 )ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اشتيوي ايمان))عنوانه(ا))
  6 شقة) حدائق ورزازات عمارة) 2)

5111 )ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

 212)تحت رقم)68.
5 5I

مكت  الجرودي

BODY CLINIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت  الجرودي
شارع 8  نونبر رقم  2 الناضور ، 

62111، الناضور املغرب
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BODY CLINIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
الحسن االول رقم 27  اقامة 

الريف  الطابق الرابع رقم 5 62111 
الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : في 
طور االنجاز

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (2 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BODY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CLINIC
استشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)
الغذائية.) الحمية  تتبع  التغذية.) في 
الحمية) منتورات  بيع  التنحيف.)

الغذائية..
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الحسن االول رقم)27 )اقامة الريف))
الطابق الرابع رقم)5 62111)الناضور)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: خراط) نهيلة  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
(: خراط) نهيلة  السيدة  (

11.111 درهم بقيمة)11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة نهيلة خراط عنوانه(ا))حي)
سيدس علي بلوك االحباس رقم)76  

62111)الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نهيلة خراط عنوانه(ا))حي)
سيدس علي بلوك االحباس رقم)76  

62111)الناضور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم) 9 .
5 6I

CCONSEILS

GIGADEV SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CCONSEILS
تقاطع شارع منصور الدهبي وشارع 
رمال الدين األفغاني مكت  رقم   
 kenitra ،  111 ، .و2- القنيطرة

maroc
GIGADEV SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شارع 
عمر املختار وشارع ابن البنا إقامة 
البراق 2  مكت  رقم   القنيطرة. - 

111   القنيطرة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58 79
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GIGADEV SERVICES
-1برمجة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الحاسوب
-2التسويق الرقمي

-3تطوير وإدارة بوابات اإلنترنت.
عنوان املقر االرتماعي):)زاوية شارع)
إقامة) البنا  ابن  وشارع  املختار  عمر 
(- القنيطرة.) مكت  رقم) ) ( 2 البراق)

111  )القنيطرة املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: الشرموكي) ياسر  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: الشرموكي) السيد هشام 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ياسر الشرموكي عنوانه(ا))
تجزئة) (6 مدخل) شقة) ) (2 عمارة)
رياض الياسمين طريق عين الشقف))

21 31)فاس املغرب).
السيد هشام الشرموكي عنوانه(ا))
إقامة آدم اا عمارة)19)شقة)19)شارع)
سال) (  111 تابريكت) أسماء) لال 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسر الشرموكي عنوانه(ا))
تجزئة) (6 مدخل) شقة) ) (2 عمارة)
رياض الياسمين طريق عين الشقف))

21 31)فاس املغرب)
السيد هشام الشرموكي عنوانه(ا))
إقامة آدم اا عمارة)19)شقة)19)شارع)
سال) (  111 تابريكت) أسماء) لال 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)155 .

5 8I

EXCEL COMPTA SARL AU

 ATLAS MARRAKECH
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة وردة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 1111 ، 
مراكش املغرب

 ATLAS MARRAKECH
MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : رياض 

كولف   دوار عين سليم رنان 

النخيل سيدي يوسف بن علي - 

1111  مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9228 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2121 درنبر) (31 في) املؤرخ 

 ATLAS MARRAKECH حل)

ذات) شركة  (MANAGEMENT

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

  11.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلرتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
رياض كولف) )دوار عين سليم رنان)

(- علي) بن  يوسف  سيدي  النخيل 

1111 )مراكش املغرب نتيجة لودية.

و عين:

و) القد�سي  ( غازي) السيد(ة))

 11111 العربية) االمارات  عنوانه(ا))

دبي االمارات كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

رياض) وفي  (2121 درنبر) (31 بتاريخ)

رنان) سليم  عين  دوار  كولف) )

(- علي) بن  يوسف  سيدي  النخيل 

1111 )مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)81131 .

5 9I

OREA

 LE MARCHE DES
GOURMETS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

OREA

RES(M ، 20000، CASA(MAROC

 LE MARCHE DES GOURMETS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 55 شارع 

واد زيز الطابق الثاني شقة رقم 

  أكدال الرباط - 1191  الرباط  

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  5613

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 يونيو) ( 2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARCHE DES GOURMETS

و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستيرادها) الغذائية  املواد  شراء)

وتصديرها).

55)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)

رقم)   شقة  الثاني  الطابق  زيز  واد 

الرباط)) ( 1191 (- الرباط) أكدال 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة منى الرافالي):))511)حصة)

بقيمة)51.111)درهم للحصة).

السيدة نادية بلمليح):))511)حصة)

بقيمة)51.111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الرافالي  منى  السيدة 

س) بناية  حسنا  اقامة  (8 منطقة)

الرباط))) ( ( 1 11 7)حي الرياض) شقة)

املغرب.

عنوانه(ا)) بلمليح  نادية  السيدة 
 E بلوك) النسرين  زنقة  (3 منطقة)
الرباط) ( ( 1 11 2 )حي الرياض) رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الرافالي  منى  السيدة 

س) بناية  حسنا  اقامة  (8 منطقة)

الرباط)) ( ( 1 11 7)حي الرياض) شقة)

املغرب.

عنوانه(ا)) بلمليح  نادية  السيدة 
 E بلوك) النسرين  زنقة  (3 منطقة)
الرباط)) ( ( 1 11 2 )حي الرياض) رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (17 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2121)تحت رقم)3362.
521I

ائتمانية بوعرفة

STE PARA BEAUTE MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم9  زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 211 6، بوعرفة املغرب

STE PARA BEAUTE MED شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي الطوبة 
زنقة 13 - 211 6 تالسينت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8 5

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARA BEAUTE MED
غرض الشركة بإيجاز):)بيع املواد و)

املستلزمات الشبه الطبية.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
تالسينت) (6 211 (- (13 الطوبة زنقة)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد العبوز سمير):))11 )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سمير  العبوز  السيد 

حي الواد االحمر الراشيدية) رقم)  )

211 6)الراشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) سمير  العبوز  السيد 

حي الواد االحمر الراشيدية) رقم)  )

211 6)الراشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 16/212.

52 I

CABINET BAHMAD

ADS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني رليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د   شقة 

ب  2 الطابق الثاني رليز مراكش، 

1111 ، مراكش املغرب

ADS MAROC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي بناية رافا 

شارع أم البنين رليز الحارثي            - 

1.111     مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ADS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAROC

إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معهد ومركز للتجميل).

بناية) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الحارثي)))))))))))) رليز  البنين  أم  شارع  رافا 

-)1.111 ))))مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 ADS( Les( Ateliers الشركة)
3 )شارع نوتردام دي) عنوانه(ا))رقم)

نازاريث))75113))باريس))فرنسا.

روسلين)) ديفيلنوف  السيدة 

عنوانه(ا))2 )شارع باشومون))الدائرة)

الثانية))75112)باريس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

روسلين) ديفيلنوف  السيدة 

عنوانه(ا))2 )شارع باشومون))الدائرة)

الثانية))75112)باريس فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم) 2117 .

522I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

 STE HIBATOULLAH

FILAHIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE JURITAX CONSULTING

SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE(QUARTIER

 INDUSTRIEL(SIDI(GHANEM ،

40110، MARRAKECH(MAROC

 STE HIBATOULLAH FILAHIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)
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وعنوان مقرها اإلرتماعي ساحة 
دوار لوطيا أوالد عليات لبور سيدي 
يوسف بن علي - 1151   مراكش  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3166 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 نونبر) (12 املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ) ( (HIBATOULLAH FILAHIA
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)
مقرها اإلرتماعي ساحة دوار لوطيا)
أوالد عليات لبور سيدي يوسف بن)
علي)-)1151 ))مراكش))املغرب نتيجة)
:)عدم القدرة على تحقيق الهدف) ل)

الذي من أرله أنشات الشركة.
ساحة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
دوار لوطيا أوالد عليات لبور سيدي)
مراكش)) ( ( 1151 (- علي) بن  يوسف 

املغرب.)
و عين:

و) السموني  ( هيبة) السيد(ة))
عنوانه(ا))مجموعة اليانس دارنا حي)
باب سبتة إلوت)5 )بلوك أ أ )الطابق)
املغرب) ( الفنيدق) (93 11 ( االر�سي)

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) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9685  .
523I

CABINET BAHMAD

MJO PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د   شقة 
ب  2 الطابق الثاني رليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د   شقة 
ب  2 الطابق الثاني رليز مراكش، 

1111 ، مراكش املغرب

MJO PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة رقم 

6، زاوية زنقة طارق بن زياد وابن 

عائشة، إقامة اكسيل سيور ، مبنى 

رقم 8  - 1.111   مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MJO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PARTNERS

و) إنتاج  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسويق املحتوى السمعي البصري).

عنوان املقر االرتماعي):)شقة رقم)

وابن) زياد  بن  طارق  زنقة  زاوية  (،6

مبنى) (، إقامة اكسيل سيور) عائشة،)

رقم)8 )-)1.111 ))مراكش))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد مهدي لغزاوي)

 8)شارع انفا الطابق السفلي رقم)12  

21211)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) ( املكاوي) عمر  السيد 

الذئاب)) عين  الكورنيش  إقامة  ( 3

21211)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) ( املكاوي) السيد رعفر 

تمدا فيال رقم)  )تغازوت باي أورير))

81111)أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيد مهدي لغزاوي)
 8)شارع انفا الطابق السفلي رقم)12  

21211)الدار البيضاء)املغرب
عنوانه(ا)) ( املكاوي) عمر  السيد 
الذئاب)) عين  الكورنيش  إقامة  ( 3

21211)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9999  .

52 I

ائتمانية بوعرفة

STE ABDENOU TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم9  زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 211 6، بوعرفة املغرب

STE ABDENOU TRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 11  شارع 
عالل الفا�سي - 211 6 بوعرفة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8 3
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABDENOU TRAV
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مخبزة عصرية.
  11 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع عالل الفا�سي)-)211 6)بوعرفة)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 21.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  11 ( (: السيد بوضبية نور الدين)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

((: الرحمان) عبد  نبكاوي  السيد 
11 )حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدين) نور  بوضبية  السيد 
حي اوالد حمادي عين بني) عنوانه(ا))
مطهر)211 6)عين بني مطهر املغرب.

الرحمان) عبد  نبكاوي  السيد 
الزرقطوني) شارع  ( 65 عنوانه(ا))

211 6)بوعرفة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدين) نور  بوضبية  السيد 
حي اوالد حمادي عين بني) عنوانه(ا))
مطهر)211 6)عين بني مطهر املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 15/212.
525I

CABINET COMPTABLE CHERADI

FRS RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET COMPTABLE
CHERADI

 N° 09 BLOC 05 QU(BLED(EL
JED ، 46000، SAFI(MAROC
FRS RENT CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

 ZIRARI 8 وعنوان مقرها اإلرتماعي
 AV, HASSAN(II(LOT(SMISS(TRIKI

VN - 46000 اسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.623 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) ( 2 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  FRS RENT CAR الوحيد) الشريك 
درهم) ( 11.111 رأسمالها) مبلغ 
 ZIRARI 8 وعنوان مقرها اإلرتماعي)



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3058

 AV, HASSAN II LOT SMISS TRIKI
VN(-(46000)اسفي املغرب نتيجة ل)

.-(:
 ZIRARI 8(و حدد مقر التصفية ب
 AV, HASSAN II LOT SMISS TRIKI

 .VN(-(46000(SAFI(MAROC
و عين:

))السياري) السيد(ة))صالح الدين)
حي) (33 زنقة) مكرر  عنوانه(ا))  ) و 
املغرب) اسفي  ( 6111 السعادة)

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) (25 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

 212)تحت رقم)79.
526I

preficos

 ENSURE TECHNICAL
 SERVICES MOROCCO

LIMITED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

preficos
 mohamed(bouziane(résidence

 farhataine 2 appt 11 casablanca
 derb(feriha(rue 2 n 23، 20400،

casablanca(casablanca
 ENSURE TECHNICAL SERVICES

MOROCCO LIMITED  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي 2، زنقة 
بن الجوزي حي املستشفيات الدار 
البيضاء - 21111 الدار البيضاء  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.285717

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2121 نونبر) (12 املؤرخ في)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 ENSURE الوحيد) الشريك  ذات 
 TECHNICAL SERVICES
مبلغ) ( ( (MOROCCO LIMITED
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)
مقرها اإلرتماعي)2،)زنقة بن الجوزي)
(- البيضاء) الدار  املستشفيات  حي 
21111)الدار البيضاء))املغرب نتيجة)

ل):)انخفاض املبيعات.
زنقة) (،2 و حدد مقر التصفية ب)
الدار) املستشفيات  حي  الجوزي  بن 
البيضاء) الدار  (21111 (- البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) رامي  ( ( محمد) السيد(ة))
درب) الذه ،) واد  شارع  عنوانه(ا))
الدار) (21111 الجماعة) قرية  خالد 
(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 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم) 75933.
527I

TIMEFORCAR

TIMEFORCAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

 TIMEFORCAR  ش.ذ.م.م
رأسمالها 11.111,11   درهم

املقر االرتماعي شارع شفشاوني 
تشوت بن عقا خنيفرة  

ارتماع) محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) العادي  غير  العام  الجمع 

 212/ 1/ 1)بخنيفرة تقرر ما يلي:
-))نقل مقر الشركة الكائن) (( 
 13 رقم) العبدالوي  تجزئة  (87 ب)
شارع) (: خنيفرة الى العنوان الجديد)
الشفشاوني تيشوت بن عقى خنيفرة.
من) املادة) ) تعديل  ( (- ((2
مقر) املتعلقة  األسا�سي  النظام 

الشركة.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  املحكمة 

تحت رقم) 212/ 3  (26/1 /212 

سجل تجاري رقم)2939.

528I

omnium(management

UP AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

omnium(management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

UP AGENCY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي :  2 شارع 

عبد الكريم الخطابي رقم 33 مكات  

الفضاء  - 31111 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5  25

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (21 8 يونيو) املؤرخ في)  )

UP AGENCY)شركة ذات املسؤولية)

  11.111 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإلرتماعي) 2  درهم وعنوان مقرها 

رقم) الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

فاس) (31111 (- ( مكات  الفضاء) (33

املغرب نتيجة لغياب النشاط.

و عين:

و) الحوزي  ( ابتسام) السيد(ة))

الشرفاء) تجزئة  رقم23) عنوانه(ا))

الشقة)7)طريق عين الشقف))31111 

فاس النغرب))كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

8 21)وفي) 2)شارع) 21)أبريل) بتاريخ)

عبد الكريم الخطابي رقم)33)مكات )

الفضاء))-)31111)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) بتاريخ) 1) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 212/ 2.

529I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE OUKHERDI TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE OUKHERDI TRAVAUX
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر كبا 

الخنك ب 89  الراشيدية  - 52111 
الراشيدية  املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2121 درنبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«911.111)درهم»)أي من)»11.111  
عن) درهم») ( .111.111« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم)  .

531I

FIDUNA

رزوق ترافو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNA
 HY(MLY(ABDELLAH(RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
رزوق ترافو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي 6  شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 -  

21131  الدار البيضاء املغرب.
حل شركة



3059 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 3 99

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2121 درنبر) (25 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
ترافو)) رزوق  الوحيد  الشريك  ذات 
درهم) ( 11.111 رأسمالها) مبلغ 
شارع) ( 6 اإلرتماعي) مقرها  وعنوان 
((- (6 الشقة) (2 الطابق) الزرقطوني 
21131))الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)تصفية.
و حدد مقر التصفية ب)6 )شارع)
((- (6 الشقة) (2 الطابق) الزرقطوني 

21131))الدار البيضاء))املغرب.)
و عين:

السيد(ة))يونس))رزوق))و عنوانه(ا))
  21111  7 رميلة) ( 8 الزنقة) (37
(ة)) املغرب كمصفي) ( البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)187 76.
53 I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE OKHERDI TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تقليص هدف الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE OKHERDI TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي قصر كبا 
الخنك ب 89  الراشيدية  - 52111 

الراشيدية  املغرب .
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)-
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)31)درنبر)2121)تم حذف)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)
الحالي):

االستيراد و التصدير).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم)  .
532I

FIDUNA

رامو برو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة
FIDUNA

 HY(MLY(ABDELLAH(RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
رامو برو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 8 
شارع محمد باهي الطابق 3 الشقة 
5 املعاريف - 21331  الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.239713

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2121 درنبر) في)  ) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
)مبلغ) ذات الشريك الوحيد رامو برو)
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)
8)شارع محمد) مقرها اإلرتماعي رقم)
(- املعاريف) (5 الشقة) (3 باهي الطابق)
21331))الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)قفل و تصفية.
 8 رقم) التصفية ب  مقر  و حدد 
الشقة) (3 شارع محمد باهي الطابق)
الدار البيضاء)) (21331 (- املعاريف) (5

املغرب.)
و عين:

السيد(ة)))رحال))مفرح و عنوانه(ا))
اقامة) تاشفين  ابن  السالم  تجزئة 
البيضاء)) الدار  ( (5 الشقة) ج523)
21111)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 

بتاريخ) 3  ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم)759962.

533I

HORIZON LINES SARL

RANIBRA II
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم    ، 1 931، تطوان املغرب

RANIBRA II شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 9 

أبريل، إقامة بالل، الطابق الثاني، 
رقم   - 93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) (31

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  اإلقتضاء)

.RANIBRA II

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتدبير العقاري.

 9 شارع) (: عنوان املقر االرتماعي)

الثاني،) الطابق  بالل،) إقامة  أبريل،)
رقم) )-)93111)تطوان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيد مصطفى بنعبود)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى بنعبود عنوانه(ا))
فيال) (،9 رقم) امللكي،) الجيش  شارع 

بنعبود)93111)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى بنعبود عنوانه(ا))
فيال) (،9 رقم) امللكي،) الجيش  شارع 

بنعبود)93111)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
7 )درنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2121)تحت رقم)  62.

53 I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TARRICHT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE TARRICHT SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي اقامة رقم 
31 زنقة البقيع الطابق 2 رقم    - 

52111 الرشيدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) يناير) 212) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») ( .111.111»
«2.115.111)درهم»)إلى)»3.115.111 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم)2 .

535I



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3060

FIMAG

SUMANOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

FIMAG
67 زنقة 5  رياض العالي 
الدارالبيضاء ، 21551، 

الدارالبيضاء املغرب
SUMANOR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 28 شارع 
أم الربيع إقامة الفردوس املجمع 
السكني A 25 الشقة 6 األلفة  - 

21221 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37632 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)8 )درنبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
«28)شارع أم الربيع إقامة الفردوس)
 6 الشقة) (A 25 السكني) املجمع 
البيضاء) الدار  (21221 (- ( األلفة)
الزرقطوني) شارع  (55« إلى) املغرب»)
حي) الطابق) ) الزرقطوني  ساحة 
الدار) (21361 (- ( ( املستشفيات)

البيضاء))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)761886.

536I

FIGENOUV

TRANSPORT TOULAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
FIGENOUV

شارع النصر عمارة 6  شقة 3 ديور 
السالم ، 51151، مكناس املغرب
TRANSPORT TOULAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 2 زنقة 
9  شارع 2 توالل - 1 511 مكناس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37733
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 نونبر) ( 6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
قسو) ادريس  (ة)) السيد) تفويت 
حصة ارتماعية من أصل) ( 8.331
(ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  ( 8.331
عبد هللا ملحي بتاريخ)6 )نونبر)2121.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (21 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)323.
537I

FLASH ECONOMIE

BOXCONTACT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOXCONTACT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 مقرها اإلرتماعي: 52 شارع 

الزرقطوني الطابق 5 الشقة -35
فضاء الرضا - الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 8  17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) ( 8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة
BOXCONTACT):تسمية الشركة
غرض الشركة بإيجاز):)-استغالل)

مركز للمعلوميات
املواقع) واستضافة  إنشاء)

اإللكترونية-
شراء)وبيع أرهزة الكمبيوتر-

52)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
35- الشقة) (5 الطابق) الزرقطوني 

فضاء)الرضا)-))الدار البيضاء
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
  1.111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي
Charly(Tordjman

71))حصة

Titane(Orly

31)حصة

بمجموع:11 )حصة

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

ملدة) (Charly( Tordjman السيد)

غير محدودة

املدة)):)99)سنة

يناير إلى) 3  من) ) السنة املالية:)

درنبر من كل عام

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم) 3361

538I

ESPACE LAHBIB

فضاء الحبيب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE LAHBIB

 OULED AZZOUZ AL FARAH

 2 JNANE(LOUZE(GH 03 IMM

MAGASIN 01 ، 20260 14، الدار 

البيضاء املغرب

فضاء الحبي  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي اوالد 

عزوز الفرح 2 رنان اللوز م س 13 

 CASABLANCA 1  عمارة    محل

21261 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 856 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) ( 9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
فضاء) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

الحبي .
مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وقاعة شاي.
اوالد) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 13 رنان اللوز م س) (2 عزوز الفرح)
 CASABLANCA 1 (عمارة)  )محل

21261)الدار البيضاء))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
  11 ( (: الحبي ) الحيان  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحيان الحبي  عنوانه(ا))
تجزئة االزهر م س)  )ب عمارة)5 3 
شقة)9)االلفة))21221)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحيان الحبي  عنوانه(ا))
تجزئة االزهر م س)  )ب عمارة)5 3 
شقة)9)االلفة))21221)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ)    ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)  3 76.

539I

FIGENOUV

TRANSPORT TOULAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 6  شقة 3 ديور 

السالم ، 51151، مكناس املغرب
TRANSPORT TOULAL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 2 زنقة 
9  شارع 2 توالل - 1 511 مكناس 

املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة



3061 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37733

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2121 نونبر) ( 6 املؤرخ في)
عبد) مسير رديد للشركة السيد(ة))

هللا ملحي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (21 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)323.

5 1I

CABINET EL KHALIFA

S.I. CURIE S.A
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA
3  - زنقة طه حسين ، 11 21، 

الدار البيضاء املغرب
S.I. CURIE(S.A »شركة  املساهمة»
وعنوان مقرها االرتماعي: 2.شارع 
بيار كيري و ماري كيري. - 11 21 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.521 9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)درنبر)2111

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
مدنية) شركة  الى  ( املساهمة) شركة 
عقارية ابتداء)من)25)درنبر)2111.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
لم يطرأ على الشركة أي تغيير على)
مقرها) موضوعها،) مدتها،) اسمها،)

االرتماعي وتاريخ الختام.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رأس مال الشركة محدد في ما قدره)

1111 )درهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 211)تحت رقم)833 8 .

5  I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

 STE LAKHRIF AUTO VISITE
TECHNIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 LAKHRIF AUTO VISITE
 TECHNIQUE SARL

حي العودة رقم 5 السمارة 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

الرأسمال االرتماعي: 11.111,11  
درهم               

بتاريخ)) املؤرخ  العقد  بمور  
اإلطار) وضع  تم  ( (  / 2/2121
املسؤولية) ( التأسي�سي للشركة ذات)

املحدودة))حس  املميزات التالية):
 LAKHRIF AUTO ( ( (: التسمية)

 VISITE TECHNIQUE SARL
املقر االرتماعي))):)حي العودة رقم)

5)السمارة)
مركز الفحص) الهدف االرتماعي:)

التقني للعربات)
املدة:)99)سنة)

االرتماعي:) الرأسمال 
11111,11 )درهم مقسم كما يلي):)

عبداملعطي) لخريف  ( السيد:)
...........61)حصة.

لخريف محمد..........1   ( السيد:)
حصة.

التسيير:)تسيير الشركة من طرف:
السيد:))لخريف عبد املعطي)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية السمارة)

تحت رقم السجل التجاري)23 2.
5 2I

AL WAKIL MANAGEMENT

HADDOU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
   شارع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل الطابق الثاني رقم 
8 ، 91111، طنجة املغرب

HADDOU TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 6  زنقة 
معتوق روداني اقامة زكريا رقم 2 - 

91111 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 295 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) 25)درنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها) ( (HADDOU TRANS
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
روداني) معتوق  زنقة  ( 6 اإلرتماعي)
طنجة) (91111 (- (2 اقامة زكريا رقم)

املغرب نتيجة ل):)غياب النشاط.
زنقة) ( 6 و حدد مقر التصفية ب)
(- (2 معتوق روداني اقامة زكريا رقم)

91111)طنجة املغرب.)
و عين:

و) حدو  ( بوطال ) السيد(ة))
روداني) معتوق  زنقة  ( 6 عنوانه(ا))
طنجة) (91111  2 رقم) زكريا  اقامة 

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) ( 8 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238285.
5 3I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE TABALHANATE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE TABALHANATE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر 

تنكبيت الخنك الراشيدية  - 52111 
الراشيدية  املغرب .

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) يناير) 212) في) 2) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«211.111)درهم»)أي من)»11.111  

عن) درهم») (311.111« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)5 .

5  I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE TABALHANATE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE TABALHANATE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر 

تنكبيت الخنك الراشيدية قصر 

تنكبيت الخنك الراشيدية 52111 

الراشيدية املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) يناير) 212) في) 2) املؤرخ 

املصادقة على):

والكور)) ( يطو) (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .111

111. )حصة لفائدة))السيد)(ة))يدير))

البغاطي))بتاريخ) 2)يناير) 212.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ) 2)يناير)

 212)تحت رقم)5 .

5 5I
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AL WAKIL MANAGEMENT

AMITA IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AL WAKIL MANAGEMENT

   شارع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل الطابق الثاني رقم 

8 ، 91111، طنجة املغرب

AMITA IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

النسيم رقم 53 بني توزين - 91111 

طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.68 63

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر حل) املؤرخ في)  )درنبر)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (AMITA IMMOBILIER

وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)

مقرها اإلرتماعي تجزئة النسيم رقم)

53)بني توزين)-)91111)طنجة املغرب)

نتيجة ل):)غياب النشاط.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 91111 (- 53)بني توزين) النسيم رقم)

طنجة املغرب.)

و عين:

اكدي) ( العزيز) عبد  السيد(ة))

تجزئة) البالية  طنجة  عنوانه(ا)) و 

طنجة) (91111  221 رقم) اريماس 

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) ( 8 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238281.

5 6I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE WIFAK EL
MAGHRIB SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE WIFAK EL MAGHRIB
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  23 

مكرر زنقة سيدي حمزة املحيط 
الراشيدية  - 52111 الراشيدية  

املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) يناير) 212) ( 8 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«911.111)درهم»)أي من)»11.111  
عن) درهم») ( .111.111« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)  .

5 7I

AL WAKIL MANAGEMENT

ESKAN EL WAFAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
   شارع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل الطابق الثاني رقم 
8 ، 91111، طنجة املغرب

ESKAN EL WAFAE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي السالم 

شارع عائشة املسافر رقم 91 - 
91111 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37387

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) 31)درنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها) ( (ESKAN EL WAFAE
مقرها) وعنوان  درهم  (61.111
السالم شارع عائشة) اإلرتماعي حي 
طنجة) (91111 (- (91 رقم) املسافر 

املغرب نتيجة ل):)غياب النشاط.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
السالم شارع عائشة املسافر رقم)91 

-)91111)طنجة املغرب.)
و عين:

و) العقاتي  ( هللا) عبد  السيد(ة))
عنوانه(ا))حي ريراري))2)زنقة)57)رقم)
املغرب كمصفي) طنجة  (91111   9

(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) ( 8 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238286.

5 8I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE WIFAK EL
MAGHRIB SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE WIFAK EL MAGHRIB
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  23 

مكرر زنقة سيدي حمزة املحيط 
الراشيدية  23 مكرر زنقة سيدي 
حمزة املحيط الراشيدية 52111 

الراشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) يناير) 212) ( 8 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اسماعيل)) (ة)) السيد) تفويت 
حصة ارتماعية من) (251 ( القراطي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (251 أصل)
يناير) ( 8 بتاريخ) ( القراطي) ( (ة))مهدي)

.212 
تفويت السيد)(ة))عائشة))رحيوي)
251)حصة ارتماعية من أصل)251 
مصطفى) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

القراطي))بتاريخ)8 )يناير) 212.
تفويت السيد)(ة))عائشة))رحيوي)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (251
251)حصة لفائدة))السيد)(ة))حسن)

القراطي))بتاريخ)8 )يناير) 212.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)  .
5 9I

ARYAS CONSULTING

AB GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble(Résidence(Mohamed
 Lotissement 5 /Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
AB GROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي سويقة 

رياض الزيتون القديم, رقم   
مراكش  - 1111  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66277
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 مارس) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 Frédéric (ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (SCHOTT 5
(ة))) السيد) ( 11 )حصة لفائدة) أصل)



3063 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

 Fréderic( BAHLOUL( Benjamin
بتاريخ)15)مارس)2121.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)3 99  .
551I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE WIFAK AL
MAGHRIB  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE WIFAK AL MAGHRIB
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االرتماعي  23 

مكرر زنقة سيدي حمزة املحيط 
الراشيدية  23 مكرر زنقة سيدي 
حمزة املحيط الراشيدية 52111 

الراشيدية املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) يناير) 212) ( 8 في) املؤرخ 
»النقل لحساب) نشاط الشركة من)

الغير)»)إلى)»االستيراد و التصدير)».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)  .
55 I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE AYT ALI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE AYT ALI SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر ايت 

موحا و علي الخنك الراشيدية  - 
52111 الراشيدية  املغرب .

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) درنبر) 212) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«211.111)درهم»)أي من)»11.111  
عن) درهم») (311.111« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)6 .

552I

االتقان للحسابات

ABN WORLDWIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقان للحسابات
2   شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62111، الناظور املغرب

ABN WORLDWIDE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
وصال رقم 23 سلوان - 62712 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) ( 7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. WORLDWIDE

استراد) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
وتصدير املنتورات الغذائية.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 62712 (- سلوان) (23 رقم) وصال 

الناظور املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بنبسام) الهادي  عبد  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
بنبسام) الهادي  عبد  السيد 
منتوبان) (82111 فرنسا) عنوانه(ا))

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنبسام) الهادي  عبد  السيد 
منتوبان) (82111 فرنسا) عنوانه(ا))

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)2 )يناير)

 212)تحت رقم) 7.

553I

االتقان للحسابات

COOL BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

االتقان للحسابات
2   شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62111، الناظور املغرب

COOL BUILDING   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
التضامن رقم   سلوان - 62712 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 96 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 فبراير) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))محمادي زريوح)
أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .111
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (6.111
فبراير) (28 بتاريخ) مقرش  مصطفى 

.2121
نجاة الدرقاوي) (ة)) تفويت السيد)
أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .111
3.111)حصة لفائدة))السيد)(ة))مونة)

لفرندي بتاريخ)28)فبراير)2121.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

درنبر)2121)تحت رقم)3681.

55 I

KAMAR BENOUNA

NEW PRINTING ش م م دات 
مساهم وحيد

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca(MAROC
NEW PRINTING ش م م دات 

مساهم وحيد »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االرتماعي: حي الفرح  

الزنقة  6 رقم 2    - 21531 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 37 67
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)يناير) 212
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مايلي:)السيد محمد بلجارباع مجموع)
الشركة)) في  يمتلك  التي  الحصص 
محمد) السيد  الى  حصة  (2.611 اي)

بنجلون)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
يناير) ( 9 في) املؤرخ  العام  الجمع 
 212)قرر املصادقة على بيع)2.611 
حصة لفائدة السيد محمد بنجلون)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
مرارعة النظام االسا�سي).
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)  7627.

555I

زوبير بوتغماس

STE YADO CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغماس

اكنول املركز تازة ، 35151، تازة 

املغرب

STE YADO CAR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي الفتح 

تاهلة تازة - 35111 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YADO CAR SARL AU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 LOCATION DE VOITURE SANS

.CHAUFFEUR

عنوان املقر االرتماعي):)حي الفتح)

تاهلة تازة)-)35111)تازة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اليدون  سعيد  السيد 

شارع الشهداء)تاهلة تازة)35111)تازة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) باروخ  ميمون  السيد 

حي السالم تازة)35111)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 5.

556I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCITE WIFAK EL
MAGHRIB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االرتماعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCITE WIFAK EL MAGHRIB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  23 مكرر 
زنقة سيدي حمزة املحيط االشيدية  

- 52111 الرشيدية املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)8 )يناير) 212)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

حمزة) سيدي  زنقة  مكرر  (23 »

املحيط االشيدية))-)52111)الرشيدية)

املغرب»)إلى)»الطريق الوطنية رقم)3  

افريقيا) محطة  امام  مكناس  طريق 

الخنك))-)52111)الرشيدية))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)8 )يناير)

 212)تحت رقم)  .

557I

fiduciaire(capital(orient

 إلكتروميكانيك شرق
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE

 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

 إلكتروميكانيك شرق شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي وردة حي 

السالم شارع عبد العزيز بن ادريس 

رقم 5   - 61111 وردة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 983

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (21 5 يونيو) (31 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

إلكتروميكانيك) ( الوحيد) الشريك 

  11.111,11 رأسمالها) مبلغ  ( شرق)

اإلرتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

وردة حي السالم شارع عبد العزيز)

وردة) (61111 (- ( ( 5 بن ادريس رقم)

:)عدم تحقق هدف) املغرب نتيجة ل)

الشركة.

وردة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

بن) العزيز  عبد  شارع  السالم  حي 

ادريس رقم)5 ))املغرب)61111)وردة)

املغرب.)

و عين:

و) ملحاوي  ( ( محمد) السيد(ة))

شارع) السالم  حي  وردة  عنوانه(ا))

عبد العزيز بن ادريس رقم)5  61111 

وردة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)وردة حي السالم شارع عبد العزيز)

بن ادريس رقم)5  .

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) ( 6 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

5 21)تحت رقم)973.
558I

THE RGHIT POINT

 NETWORK RADIO
SYSTEMS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

THE RGHIT POINT
  39OMAR(SLAOUI 4 ETAGE

 N°08 ، 20500، CASABLANCA
MAROC

 NETWORK RADIO SYSTEMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق   الشقة 3 - 
21511 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 85 57

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 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  اإلقتضاء)

.NETWORK RADIO SYSTEMS
اقتناء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتركي  مواقع االتصاالت
-)تركي  شبكات الحاسوب

-)تركي  شبكات األلياف الضوئية
وتسويق) وتصدير  استيراد  (-
ومنتجات) الكهربائية  املنتجات 
واالتصاالت) املعلومات  تكنولوريا 
املصنوعات) أشباه  أو  الخام  واملواد 
األغراض) من  غيرها  أو  األصناف  أو 

املتعلقة بالغرض من الشركة
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أعمال الهندسة املدنية بشكل) (-
عام

-)تمثيل أي شركة أرنبية أو وطنية)
لقطاع) مخصصة  ملعدات  مصنعة 
السلكية) واالتصاالت  الشبكات 
والالسلكية أو منتجة ملوادها األولية)

وذلك لتعزيز هدف الشركة.
-)اقتناء)وتأرير احتيارات املجتمع)
من رميع املاركات األرنبية وبراءات)

االختراع
-)التصميم والهندسة والدراسات)
الكهرباء) بشبكات  الخاصة 

واالتصاالت
-)الوساطة واملشاركة في أي شركة)

تمارس أو ال تمارس نفس النشاط
وتقديم) والدعم  االستشارة  (-

االستشاريين
-)مزود األعمال.

-)أعمال التمديدات بشكل عام
-)شراء)بيع النفايات

املعدنية) املخلفات  استعادة  (-
وااللكترونية..

26)محج) (: عنوان املقر االرتماعي)
مرس السلطان الطابق) )الشقة)3)-)

21511)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

211.111,11)درهم،)مقسم كالتالي:
 2.111 ( (: السيدة سورية الحجبي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سورية الحجبي عنوانه(ا))
الدارالبيضاء) (21511 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سورية الحجبي عنوانه(ا))
الدارالبيضاء) (21511 الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ)    ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)935.

559I

SUD INVEST CONSULTING

SO SPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ،    الطابق 2 الشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC
SO SPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 TR 6 وعنوان مقرها اإلرتماعي

D/ 37 تامنصورت رماعة حربيل 
مراكش - 1111  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93857
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 شتنبر) ( 1 في) املؤرخ 

املصادقة على):
(ة))فاطمة الزهراء)) تفويت السيد)
حصة ارتماعية من) (51 ايت اوعاد)
(ة)) السيد) ( 11 )حصة لفائدة) أصل)
شتنبر) ( 1 بتاريخ) بوشتاوي  ( عرفة)

.2121
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
نونبر) ( 9 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2121)تحت رقم)29 7  .
561I

SUD INVEST CONSULTING

CUSTEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ،    الطابق 2 الشقة رقم
40000، MARRAKECH(MAROC
CUSTEO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
 RUE وعنوان مقرها اإلرتماعي

 CAPITAINE ARRIGUI RES ISIS
 APPT(N° 11 GUELIZ - 40000

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 أكتوبر) في)  ) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
  11.111 مبلغ رأسمالها) ( (CUSTEO
 RUE(درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي
 CAPITAINE ARRIGUI RES ISIS
 APPT( N°( 11( GUELIZ( -( 40000
وقف) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.
 RUE ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 CAPITAINE ARRIGUI RES ISIS
 APPT( N°( 11( GUELIZ( -( 40000

مراكش املغرب.)
و عين:

و) اليومي  ( ( السعيد) السيد(ة))
منطقة) مراكش  ابواب  عنوانه(ا))
مراكش) (21 ب شقة) (67 عمارة) ( 9
(ة)) 1111 )مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) بتاريخ)  ) ( بمراكش) التجارية 

2121)تحت رقم)82 7  .

56 I

شركة ابهوش للخدمات

 ARAFAT DU COMMERCE
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم  1 العيون ، 1 711، 

العيون املغرب
 ARAFAT DU COMMERCE

INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

بيت القدس حي ولي العهد رقم 7  - 
71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

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  اإلقتضاء)

 ARAFAT DU COMMERCE

.INTERNATIONAL

العقاقير. (: غرض الشركة بإيجاز)

قطع غيار) بيع مواد ومعدات البناء.)

الدرارات الهوائية والنارية..

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(-( 7 بيت القدس حي ولي العهد رقم)

71111)العيون املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: بيزكين) حسن  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بيزكين  حسن  السيد 

مديونة)) (87 رقم) التيسير  تجزئة 

21111)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بيزكين  حسن  السيد 

مديونة)) (87 رقم) التيسير  تجزئة 

21111)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 228/212.

562I
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شركة ابهوش للخدمات

 ENTREPRISE AFAB DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االول رقم  1 العيون ، 1 711، 

العيون املغرب

 ENTREPRISE AFAB DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي شارع 

بئرانزران زنقة    الرقم 26 - 

71111 العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1 7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في) 1)يناير) 212)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

اإلنعاش) الغير.) لحساب  النقل 

العقاري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 229/212.

563I

JIYAR JAOUAD

AK-DE BATIMENT 49
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

AK-DE(BATIMENT 49 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
بوغريبة رقم 351 أكليم بركان - 

63251 أكليم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
75 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AK-DE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BATIMENT  9
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء
أعمال مختلفة

تجارة
)تصدير واستيراد.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- بركان) أكليم  (351 رقم) بوغريبة 

63251)أكليم املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: محمد) كرماط  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  كرماط  السيد 

فرنسا)1   9)الفورتفيل فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كرماط يوسف عنوانه(ا))
أكليم) الشويحية  يعقوب  أوالد  دوار 

بركان)63251)أكليم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) بتاريخ) 2) ( ببركان) االبتدائية 

2121)تحت رقم)2/2121 5.

56 I

فوكاج كونسلتنك

DIET AND NUTRITION
إعالن متعدد القرارات

فوكاج كونسلتنك

شارع 1  مارس اقامة شيماء الرقم 

9 ، 31511، البيضاء املغرب

DIET AND NUTRITION  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي: 1  زنقة 

الحرية الطابق 3 الرقم 5 - 21 21 

الدار البيضاء  املغرب .

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  57 9 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)درنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:))

امتداد لغرض الشركة)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

نقل املقرالرئي�سى

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسير السابق

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

الشركة) لغرض  امتداد  مايلي:)

.استيراد) التالية) العناصر  باضافة 

والتجميلية) الطبية  االرهزة  وتوزيع 

وشبه الطبية و املكمالت الغدائية و)

الكواشف التشخيصية املختبرية

بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

نقل املقرالرئي�سى من)1 )زنقة الحرية)

 97 الى) البيضاء) (5 الرقم) (3 الطابق)

درب) (6 الرقم) الصغير  حسن  شارع 

عمر البيضاء

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)

مايلي:)تفويت)111 )حصة من السيد)

السيد) الى  كحواش  محمد  ابراهيم 

مجدى متولى على عي�سى).

على) ينص  الذي  (: 1 رقم) بند 
مايلي:)استقالة املسير السابق السيد)
تعيين) و  كحواش  محمد  ابراهيم 
متولى) السيد مجدى  الجديد  املسير 

على عي�سى)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)78 763.
565I

bercy(conseils

 ENTREPRISE ELECTRICITE
GALE K3 EEGK3

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

bercy(conseils
 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE(MY
 ISMAIL(V.N ، 50000، meknes

maroc
 ENTREPRISE ELECTRICITE GALE
K3 EEGK3  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة 
9 عمارة 2  شارع الجيش امللكي 

اسماعيلية 2 م.ج - 51111 مكناس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2777
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) 28)درنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 ENTREPRISE الوحيد) الشريك 
   ELECTRICITE GALE K3 EEGK3
درهم) ( 11.111 رأسمالها) مبلغ 
شقة) اإلرتماعي  مقرها  وعنوان 
امللكي) الجيش  شارع  ( 2 عمارة) (9
51111)مكناس) (- 2)م.ج) اسماعيلية)
تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

أهداف الشركة.
شقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
امللكي) الجيش  شارع  ( 2 عمارة) (9
51111)مكناس) (- 2)م.ج) اسماعيلية)

املغرب.)
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و عين:
السيد(ة))طارق)))كالوة و عنوانه(ا))
تجزئة نررس اقامة) (2 حي البرانص)
الكرامة ع)2)طابق)7)رقم) 2  91161 

طنجة ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
شقة)9)عمارة)2 )شارع الجيش امللكي)

اسماعيلية)2)م.ج
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (21 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم) 3.
566I

TY CONSULTING

Global Lease
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يورد)

مقرها االرتماعي باملغرب

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC

Global(Lease »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االرتماعي: إقامة 

ريو، عين الذياب، شارع سيدي عبد 
الرحمان، الدارالبيضاء - - الدار 

البيضاء  املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يورد مقرها االرتماعي باملغرب»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3 9  5
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)نونبر)2121)تقرر إغالق)
 Global( Lease لشركة) تابع  فرع 
تسميته فرع الشركة بطنجة و فرع)
عنوانه) والكائن  بمراكش  الشركة 
محمد) شارع  (،2 2 (: مراكش) في 
إيليت،) التجاري  املركز  الخامس،)
و) ڭيليز  األول،) الطابق  (،96 الرقم)
إقامة) :)ساحة األمم املتحدة،) طنجة)

(- (.7 الرقم) الطابق األول،) التجميل،)
طنجة و مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
  8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم)29 758.

567I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

MAX GRADES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MAX GRADES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  3 

مكرر عرصة حوتة - 1111  مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  1787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAX (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GRADES
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدرارات و بيعها رديدة ومستعملة.
رقم) 3  (: عنوان املقر االرتماعي)
مكرر عرصة حوتة)-)1111 )مراكش)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كمال النا�سي):))11 )حصة)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) النا�سي  كمال  السيد 
الرقم)  2  القا�سي  درب  هيالنة 

111 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) النا�سي  كمال  السيد 
الرقم)  2  القا�سي  درب  هيالنة 

111 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)21152 .

568I

bercy(conseils

ESPACE BLEU 2013
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

bercy(conseils
 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE(MY
 ISMAIL(V.N ، 50000، meknes

maroc
ESPACE(BLEU 2013 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 
 LOT(EL(ANOUAR(N°146  -

.BOUFAKRANE 50302 MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36367

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
9 21)تقرر حل) 23)درنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ESPACE BLEU 21 3))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
 LOT EL ANOUAR اإلرتماعي)
 N°146( ( -( BOUFAKRANE(50302
تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة  (MAROC

اهداف الشركة.

 LOT ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 EL( ANOUAR( N°146( ( -( 50302

 .BOUFAKRANE MAROC
و عين:

البوعيادي) ( ( فاطمة) السيد(ة))
الطي )) بن  الزيتون  حي  عنوانه(ا)) و 
كمصفي) املغرب  الدريوش  (6215 

(ة))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 LOT EL(:(الوثائق املتعلقة بالتصفية
 ANOUAR N°  6 BOUFAKRANE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2121)تحت رقم)77 .
569I

مكت  املحاسبة الفا�سي

 ETABLISSEMENT
 D›ENSEIGNEMENT PRIVE
LA RUCHE DES SCIENCES

إعالن متعدد القرارات

مكت  املحاسبة الفا�سي
  عالل بن عبد هللا شقة رقم   ، 

93111، تطوان املغرب
 ETABLISSEMENT

 D›ENSEIGNEMENT PRIVE LA
RUCHE DES SCIENCES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: طريق 
سبتة حجر العروسة أمام فندق 
الياقوتة تطوان 93111 تطوان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2 759

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)6 )درنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
محمد) السيد  حصص  كامل  بيع 
(/ دة.ايمان اللبادي) (: الهمص لفائدة)
د.عادل اللبادي)/)د.)طارق اللبادي)/)
(/ منا اللبادي) دة.) (/ أمين اللبادي) د.)

دة.)رشيدة عشعاش.
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قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) الهمص  محمد  السيد  استقالة 

مهامه كمسيرللشركة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
و) اللبادي  عادل  السيدين  تنصي  
أمين اللبادي كمسيرين ردد واقرار)
السيد زهير الزرهوني كمسير للشركة.
على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
  6 5 )و) 7)و) 6)و) مايلي:)تغيير البنود)
نظام) (اعتماد  األسا�سي) النظام  من 

أسا�سي رديد)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6):)الحصص:)الذي ينص)
الشركاء) تبلغ مساهمات  مايلي:) على 
درهم) ( 11111 مبلغ) الشركة  في 
موزعة) (،

ً
نقدا بالكامل  مدفوعة  (،

دة.ايمان) التالي::) النحو  على  بينهم 
د.عادل) درهم)،) ( 5111) اللبادي)
د.طارق) درهم)،) ( 5111) اللبادي)
د.أمين) درهم)،) ( 5111) اللبادي)
دة.منا) درهم)،) ( 5111) اللبادي)
اللبادي)(5111 )درهم)،))دة.)رشيدة)
زهير) د.) درهم)،) ( 5111) عشعاش)

الزرهوني)(1111 )درهم).
بند رقم)7):)رأسمال الشركة:)الذي)
الشركة) ( رأس مال) ينص على مايلي:)
محدد في)11111 )درهم.)وهي مقسم)
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( 111 إلى)
(، 111 إلى) من) ) مرقمة  للحصة،)
يكتت  بها الشركاء)بالكامل،)مدفوعة)
بما) منهم  لكل  ومخصصة  بالكامل 
منهم) كل  مساهمات  مع  يتناس  
اللبادي) دة.ايمان  التالي:) النحو  على 
اللبادي) د.عادل  حصة)،) ( 51(
اللبادي) د.طارق  حصة)،) ( 51(
  51) د.أمين اللبادي) )51 )حصة)،)
حصة)،)دة.منا اللبادي)(51 )حصة)،))
دة.)رشيدة عشعاش)(51 )حصة)،)د.)

زهير الزرهوني)(11 )حصة).
بند رقم)5 ):)التسيير:)الذي ينص)
تنصي  املسيرين كالتالي) على مايلي:)
د.أمين اللبادي و) د.عادل اللبادي،) (:
.)الباقي من البند لم) د.زهير الزرهوني)

يتغير.

بند رقم)6 ):)االمضاء:)الذي ينص)
(، قانوًنا) الشركة  تلتزم  مايلي:) على 
بالنسبة لجميع األعمال املتعلقة بها)
املشترك) وغير  املنفصل  بالتوقيع  (،
د.أمين) اللبادي،) د.عادل  (: ملسيريها)

اللبادي و د.زهير الزرهوني
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
23)درنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2121)تحت رقم)6261.

571I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE OUBARKA AOUFOUS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE OUBARKA AOUFOUS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر ايت 
اغف والد شاكر اوفوس الراشيدية  

- 52111 الراشيدية  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   35
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OUBARKA AOUFOUS SARL
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة).
عنوان املقر االرتماعي):)قصر ايت)
اغف والد شاكر اوفوس الراشيدية))-)

52111)الراشيدية))املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( ابركا) ابراهيم  السيد 
الراشيدية)) اوفوس  الجرامنة  قصر 

52111)الراشيدية))املغرب).
السيد علي ابركا))عنوانه(ا))قصر)
الجرامنة اوفوس الراشيدية))52111 

الراشيدية))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي ابركا))عنوانه(ا))قصر)
الجرامنة اوفوس الراشيدية))52111 

الراشيدية))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

رقم)-.
57 I

ARYAS CONSULTING

AB GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble(Résidence(Mohamed
 Lotissement 5 /Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
AB GROUP »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: سويقة 

رياض الزيتون القديم, رقم   
مراكش - 1111  مراكش املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.66277
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2121 مارس) (15 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
DAR DAR ZWIN

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)3 99  .
572I

FIMAG

HAJISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FIMAG
67 زنقة 5  رياض العالي 
الدارالبيضاء ، 21551، 

الدارالبيضاء املغرب
HAJISE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي تجزئة 
زوبير رقم   I 2  ليساسفة  - 91 21 

الدار البيضاء  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 1567 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2121 نونبر) في)  ) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
واملعكرونة) التوابل  وبيع  شراء) (-
واألعشاب) النشوية  واألطعمة 
املنتجات) من  وغيرها  والبقول 

الغذائية)؛)
املنتجات) وتعبئة  تغليف  ( (-

الغذائية..
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم)759317.
573I

شركة ابهوش للخدمات

SOCIETE TANAZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم  1 العيون ، 1 711، 

العيون املغرب
SOCIETE TANAZA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي مدينة 
الوحدة الشطر الثاني بلوك I رقم 
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  6 شقة رقم 13  - 71111 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 9 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
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  اإلقتضاء)

.SOCIETE TANAZA
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الهندسة) وأعمال  (، بأنواعها) البناء)
املدنية)،)واألشغال العامة)،)واألعمال)
والطرق) الصحي  ،الصرف  الفنية)
واملناظر) املختلفة،) والشبكات 
واإلصالحات،) والصيانة،) الطبيعية،)
والنجارة،) والسباكة،) والكهرباء،)
والطالء.)صناعة وتسويق مواد البناء.)

صناعة األرصفة.......
مدينة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
رقم) (I بلوك) الثاني  الشطر  الوحدة 
  6)شقة رقم)13))-)71111)العيون)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: السيد عبد العزيز حدا)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد العزيز حدا))عنوانه(ا))
بلوك ك رقم)379)حي الهدى))81111 

أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيز حدا))عنوانه(ا))
بلوك ك رقم)379)حي الهدى))81111 

أكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 259/212.
57 I

شركة ابهوش للخدمات

STE SAHAGIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم  1 العيون ، 1 711، 

العيون املغرب
STE SAHAGIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي مدينة 
الوحدة الشطر الثاني بلوك I رقم 

  6 شقة رقم 13 - 71111 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 9 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHAGIC
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)
املواد الغذائية.)تسويق وإنتاج املواد)
املواد) وتخزين  و  الغذائية.التبريد 
الغذائية)،الخضر،)الفواكه،)اللحوم)
التجارة العامة.االستيراد) واألسماك،)

والتصدير..
مدينة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
رقم) (I بلوك) الثاني  الشطر  الوحدة 
71111)العيون) (- (13   6)شقة رقم)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
11.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيد عبد العزيز حدا)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد العزيز حدا عنوانه(ا))
بلوك ك رقم)379)حي الهدى)81111 

أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيز حدا عنوانه(ا))
بلوك ك رقم)379)حي الهدى)81111 

أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 261/212.
575I

FIMAG

HAJISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

FIMAG
67 زنقة 5  رياض العالي 
الدارالبيضاء ، 21551، 

الدارالبيضاء املغرب
HAJISE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي مركز 
الرياض  6 ملتقى محج ياقوت و 

مصطفى املعاني رقم 69 الطابق 2  - 
91 21 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 1567 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)  )نونبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
»مركز الرياض) 6)ملتقى محج ياقوت)
  2 69)الطابق) و مصطفى املعاني رقم)
إلى) املغرب») الدار البيضاء) (21 91 (-
»تجزئة زوبير رقم)  I 2)ليساسفة))-)

91 21)الدار البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم)759317.
576I

universal(gestion

 ASLA VAZGECME
BUILDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

universal(gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 رليز مراكش ، 1111 ، مراكش 

املغرب
  ASLA VAZGECME BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة حي 
الوحدة زنقة ساقية الحمراء رقم67 

مكرر - 72111  السمارة املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 915

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 درنبر) (19 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ASLA الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) ( ( (VAZGECME BUILDING
درهم وعنوان) ( .111.111 رأسمالها)
مقرها اإلرتماعي تجزئة حي الوحدة)
(- مكرر) رقم67) زنقة ساقية الحمراء)
(: نتيجة ل) ( السمارة املغرب) ( (72111

وقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة حي)
الوحدة زنقة ساقية الحمراء)رقم67 

مكرر)-)72111))السمارة))املغرب).)
و عين:

و) ( يوسف) ( ( ( ( أملي) السيد(ة))
هللا) معطى  اسكجور  ( عنوانه(ا))
املغرب)) ( ( مراكش) ( ( 1111  877 رقم)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
تجزئة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3070

الحمراء) ساقية  زنقة  الوحدة  حي 
رقم67)مكرر السمارة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ) 2) ( االبتدائية بالسمارة)

 212)تحت رقم) 2/212 .
577I

SOUSS-FISC(SARL

 SOCIETE ISNAN-SOUSS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC(SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE(ISNAN-SOUSS(SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

تكاديرت نعبادو الدراركة اكادير - 
81651 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 5625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 يونيو) (2 
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  اإلقتضاء)
 SOCIETE( ISNAN-SOUSS( SARL

.AU
غرض الشركة بإيجاز):)-مقاول في)

االشغال املختلفة و البناء
-الهندسة املدنية

-منعش عقاري
-بيع املواد البناء)بالتقسيط

العمليات) رميع  عامة  بصفة  -و 

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بأغراض الشركة.

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- اكادير) الدراركة  نعبادو  تكاديرت 

81651)اكادير املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: وسعيد) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) وسعيد  محمد  السيد 

 81651 دوار اسكوف امزميز مراكش)

اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) وسعيد  محمد  السيد 

 81651 دوار اسكوف امزميز مراكش)

اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (15 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

 212)تحت رقم)97812.

578I

Arithmetic(Compta 

 AZUR) أزور اموديف
)IMODEV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Arithmetic(Compta

7   شارع موالي عبد العزيز (اقامة 

الريان) املكت  رقم   ، 111  ، 

القنيطرة املغرب

 (AZUR IMODEV) أزور اموديف

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي    ملتقى 
زنقة سبو و محمد أمراوي اقامة ادم 

مكت  رقم 6 - 111   القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أزور) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(AZUR IMODEV)(اموديف

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري)/االشغال املختلفة/)التجارة)

العامة.

عنوان املقر االرتماعي):)  )ملتقى)
زنقة سبو و محمد أمراوي اقامة ادم)

القنيطرة) (  111 (- (6 رقم) مكت  

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: السيد أحمد نصر الدين)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

الجليل) عبد  موالي  السيد 

  11 بقيمة) حصة  (511 ( (: الخقاني)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) نصر  احمد  السيد 

اقامة) ( 2 23شقة) عمارة) عنوانه(ا))

النهضة) اضافي)) حي  النهضة  رنان 

1111 )الرباط املغرب.

الجليل) عبد  موالي  السيد 

الخقاني عنوانه(ا))2)مكرر زنقة شالة)

اقامة رزق رقم)1  111  )القنيطرة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدين) نصر  احمد  السيد 

اقامة) ( 2 23شقة) عمارة) عنوانه(ا))

النهضة) اضافي) حي  النهضة  رنان 

1111 )الرباط))املغرب.

الجليل) عبد  موالي  السيد 
الخقاني عنوانه(ا))2)مكرر زنقة شالة)
اقامة رزق رقم)1  111  )القنيطرة))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

رقم)-.

579I

أسماء)ميديا

 ACM TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

أسماء ميديا
شارع صهي  الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�سي البيضاء، 21111، 
البيضاء املغرب

 ACM TRANSPORT ET
LOGISTIQUE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي مجموعة 
التقدم ره 2-7  الطابق 2 سيدي 

البرنو�سي البيضاء ليساسفة 
21111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.331 35
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (21 6 درنبر) في) 3) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ACM الوحيد) الشريك  ذات 
   TRANSPORT ET LOGISTIQUE
درهم) ( 11.111 رأسمالها) مبلغ 
مجموعة) اإلرتماعي  مقرها  وعنوان 
سيدي) (2 الطابق) (2-17 التقدم ره)
البرنو�سي البيضاء)ليساسفة)21111 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

االشتغال.
و حدد مقر التصفية ب مجموعة)
سيدي) (2 الطابق) (2-17 التقدم ره)
البرنو�سي البيضاء)-)21111)البيضاء)

املغرب.)
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و عين:
و) ( اشكنيض) ( ( محمد) السيد(ة))
مجموعة) (2 النهضة) حي  عنوانه(ا))
الرباط املغرب) ( 1111 املجد الرباط)

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 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)7 21)تحت رقم)629923.
581I

IBK(Consulting

CONSULTATIK
إعالن متعدد القرارات

IBK(Consulting
 Avenue(Al(mouqawama

 Immeuble(Yassmine(Bloc(A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir(Maroc
CONSULTATIK »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

 AGADIR :وعنوان مقرها االرتماعي
 TECHNOPOLE(N°C 305 AU 3
 EME ETAGE BLOC C FOUNTY
 BENSERGAO(AGADIR - 8000
 AGADIR - IDA(OU(TANANE

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.   87

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)13)يناير) 212

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مايلي:)•)تغيير وتوسيع نشاط الشركة)
أعمال) (• التالية:) األنشطة  ملمارسة 
كنشاط) الصناعي  والتشييد  البناء)
املجال) في  االستشارات  تم  رئي�سي 

الصناعي أو غيره.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))
(
ً
مديرا اتيك  أحمد  السيد  تعيين 

.
ً
مشاركا

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل قانوني تبعي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

والتشييد) البناء) اعمال  ممارسة 

املجال) في  -االستشارات  الصناعي)

الصناعي أو غيره.

على) ينص  الذي  (: 3 رقم) بند 

اتيك) إبراهيم  السيد  تعيين  ( مايلي:)

و) محددة  غير  ملدة  للشركة  مديًرا 

(
ً
السيد أحمد اتيك مديرا ( تم تعيين)

.
ً
مشاركا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

 212)تحت رقم)323.

58 I

MACHARIQ AYA IMMO

 SDS TRAVAUX شركة

DIVERS  ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SDS TRAVAUX DIVERS

 RDOUAR TLASSA AL

 ANDALOUS(AIN(CHKEF ،

30000، FES(MAROC

  SDS TRAVAUX DIVERS شركة

ش.م.م شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

التالسة االندلس عين الشقف - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

SDS TRAVAUX DIVERS))ش.م.م.

غرض الشركة بإيجاز):)-املقاول في)

اشغال مختلفة او بناءات).

-مقاول تركي  كهرباء.

-تارر..

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- الشقف) عين  االندلس  التالسة 

31111)فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محسن دباب)):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: السيد يوسف السعيدي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

)السيد محسن دباب)):)511)بقيمة)

51.111)درهم.

 511 (: السعيدي) يوسف  السيد 

بقيمة)51.111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( دباب) محسن  السيد 

تغات)) فس  راد  تجزئة  (26 رقم)

31111)فاس املغرب.

السعيدي) يوسف  السيد 

عنوانه(ا))رقم)23 حي الحاج ادريس)

تغات))31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( دباب) محسن  السيد 

تغات)) فس  راد  تجزئة  (26 رقم)

31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)385.

582I

 ETUDE APPLICATION COMPTABLE ET

FISCALE

 MANA CENTRE SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ETUDE APPLICATION
COMPTABLE ET FISCALE

AV(FAR(N 4 ، 30000، FES(maroc
 MANA CENTRE SERVICE SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 3  تجزئة 
سارة زنقة ضاية افراح الزهور 2 

فاس - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6293 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 يونيو) ( 6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MANA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. CENTRE SERVICE SARL AU
خدمة) (- (: بإيجاز) غرض الشركة 

توطين االستشارات اإلدارية.
-)شركة التوظيف وتوظيف وكيل.
-حراسة املباني العامة أو الخاصة)

(شركة)..
عنوان املقر االرتماعي):)3 )تجزئة)
 2 الزهور) افراح  ضاية  زنقة  سارة 

فاس)-)31111)فاس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: ( منار) الدهبي  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( منار) الدهبي  السيدة 
افراح) ضاية  زنقة  سارة  تجزئة  ( 3
الزهور)2)فاس)61111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( منار) الدهبي  السيدة 
افراح) ضاية  زنقة  سارة  تجزئة  ( 3

الزهور)2)فاس)61111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2121)تحت رقم) 3  .

583I

س-اطلس

TOP MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم    ، 23111، بني مالل 
املغرب

TOP MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي الشرف 
اقامة السعادة رقم    - 23111 بني 

مالل املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 939

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13)نونبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
رقم) السعادة  اقامة  الشرف  »حي 
إلى) بني مالل املغرب») (23111 (- (  
»حي الشرف اقامة السعادة رقم)   
مالل)) بني  (23111 (- ( الرابع) الطابق 

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)22)يناير)

 212)تحت رقم)83.

58 I

امغار عبد الغافور

OLAS MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

  الطابق االول تطوان ، 93111، 

تطوان املغرب

OLAS MULTISERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الداخلة رقم    تطوان - 93111 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28 59

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 OLAS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MULTISERVICES

غرض الشركة بإيجاز):)مطبعة.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 93111 (- تطوان) رقم)  ) الداخلة 

تطوان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  11 ( (: يوسف) بنرضوان  السيد 

حصة بقيمة)111. )درهم للحصة).

  11 (: يوسف) بنرضوان  السيد  (

بقيمة)111. )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بنرضوان يوسف عنوانه(ا))
الطابق) (19 رقم) السعيدية  شارع 
تطوان) (93111 تطوان) (19/15

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنرضوان يوسف عنوانه(ا))
الطابق) (19 رقم) السعيدية  شارع 
19/15)تطوان)93111)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 9 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)23 1.

585I

س-اطلس

  AMA COLIS ET SERVICES
AMACOS باختصار

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم    ، 23111، بني مالل 
املغرب

  AMA COLIS ET SERVICES
باختصار AMACOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي اقامة 

عثمانية الحي االداري الطابق الثالت  
- 23111 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
باختصار) ( (COLIS ET SERVICES

.AMACOS
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

النقل و االرساليات.

مقاول في الخدمات املتعددة
وكيل اعمال مفوض.

اقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عثمانية الحي االداري الطابق الثالت))

-)23111)بني مالل املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الحسني احمد عتيق):))511 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد الحسني))محمد محسن))):))
251)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)
 251 ( (: ( انور) الرحيوي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عتيق) احمد  الحسني  السيد 
 23111 حي اوربيع رقم)   عنوانه(ا))

بني مالل املغرب.
محسن))) محمد  ( الحسني) السيد 
  57 رقم) النصر  حي  عنوانه(ا))

111  )شيشاوة املغرب.
عنوانه(ا)) ( ( السيد الرحيوي انور)
 22 اقامة سندس عمارة س) )الرقم)
مالل) بني  (23111 ( الثالث) الطابق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
فاطمة)) مخلوف  ايت  السيدة 
االلفة) تجزئة  املسيرة) 1) عنوانه(ا))
بني مالل) (23111   2 رقم) (12 بلوك)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)29)يناير)

 212)تحت رقم)11 .
586I

FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

 STE AFRASS ELECTRO
MEUBLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau
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 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

 STE AFRASS ELECTRO MEUBLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
عالل الفا�سي رقم 37 - 61111 

وردة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36 53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (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 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRASS ELECTRO MEUBLE
تارر) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أرهزة ومعدات منزلية
*)تارر لحاف ومرات .

واألرهزة) املعدات  استيراد  (*
املنزلية

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
عالل الفا�سي رقم)37)-)61111)وردة)

اململكة املغربية.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: ( افراس) السيد هشام 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  111 (: ( افراس) هشام  السيد  (

بقيمة)11.111 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( افراس) السيد هشام 
 61111  5 رقم) ( 5 زنقة) ظهر ملحلة 

وردة اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( افراس) السيد هشام 
 61111  5 رقم) ( 5 زنقة) ظهر ملحلة 

وردة اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم)326.
587I

s2s(consulting

AIRFLOT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s2s(consulting
عمارة AFA رقم 7   الطابق الثاني 
الشقة 22 شارع املقاومة البيضاء ، 

23311، البيضاء املغرب
AIRFLOT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 332 شارع 
ابراهيم الروداني الطابق 2 الرقم 2  

املعاريف - 23311 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 873  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (26
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  اإلقتضاء)

.AIRFLOT
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االحدية تصدير واستيراد.
عنوان املقر االرتماعي):)332)شارع)
ابراهيم الروداني الطابق)2)الرقم)2  

املعاريف)-)23311)البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مصطفى كوركوت):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

كوركوت) مصطفى  السيد 

2)طابق) عنوانه(ا)) 5 )اقامة اليسر)

ادريس)   موالي  محج  شقة) 2) ( 

33211)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

كوركوت) مصطفى  السيد 

2)طابق) عنوانه(ا)) 5 )اقامة اليسر)

ادريس)   موالي  محج  شقة) 2) ( 

33211)البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)2 7632.

588I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

BENBELLA  AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua(MAROC

BENBELLA  AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي محل 

وسط تافتاشت عمالة الصويرة. - 

111   الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 غشت) (15
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  اإلقتضاء)

.BENBELLA  AGRI
-1مقاول) (: غرض الشركة بإيجاز)
أعمال في التسيير التجاري أو الزراعي)

(االستغالل))الزراعي)..
محل) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- الصويرة.) عمالة  تافتاشت  وسط 

111  )الصويرة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العملية) العزيز  عبد  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العملية) العزيز  عبد  السيد 
امرابط) اوالد  الواد  دوار  عنوانه(ا))

الصويرة)111  )الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العملية) العزيز  عبد  السيد 
امرابط) اوالد  الواد  دوار  عنوانه(ا))

الصويرة)111  )الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)33.
589I

moorish(co

BSP4 SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish(co
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
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 casablanca ، 20100، casablanca
maroc

BSP4 SERVICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  6 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق 2 رقم 85 الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87 57
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BSP (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SERVICE
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشراء)والبيع وتوزيع املعدات ومواد)

الحماية والتوريد الصناعي.
عنوان املقر االرتماعي):) 6)شارع)
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني)
(- البيضاء) الدار  (85 رقم) (2 الطابق)

21111)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 81.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: زرهوني) خلطي  محمد  السيد 
6  )حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)
 38 ( (: ( اعزاوي) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
زرهوني) خلطي  محمد  السيد 
عرصة) تجزئة  (56 عنوانه(ا))
لكبيرالطابق)6)الشقة)1 )زنقة تباري)
الدار) (21111 البيضاء) معاريف 

البيضاء)املغرب.
السيد ابراهيم اعزاوي))عنوانه(ا))
تاركة) (39 رقم) لها  المتيل  اقامة 

مراكش)1111 ))مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

زرهوني) خلطي  محمد  السيد 
عرصة) تجزئة  (56 عنوانه(ا))
لكبيرالطابق)6)الشقة)1 )زنقة تباري)
الدار) (21111 البيضاء) معاريف 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 76299.
591I

ازويتي ابراهيم)(شخص ذاتي)

BALTIT CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ازويتي ابراهيم (شخص ذاتي)
5، عمارة أسكور، شارع طارق بن 
زياد ، 311  ، سوق أربعاء الغرب 

املغرب
BALTIT CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية زنقة 

موالي عبدهللا وزنقة إليزابيت، 
قيسارية النافورة، محل رقم   مكرر 

- 162   القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58   
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BALTIT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CASH
تحويل) (* (: غرض الشركة بإيجاز)

األموال والخدمات املرتبطة.
*)املفاوضات التجارية.

املواد) استيراد و تصدير رميع  (*
واملنتورات.

الخارج) أو  الداخل  من  الشراء) (*
شأنها) من  التي  العربات  أو  لآلالت 

األهداف) من  أي  تحقيق  تسهيل 

أعاله.

*)وعلى العموم،)رميع الخدمات،)

التجارية،) الصناعية،) العمليات 

املرتبطة) والعقارية  املنقولة  واملالية 

مباشرة) غير  بطريقة  أو  مباشرة 

بالهدف االرتماعي وبجميع األهداف)

املشابهة..

زاوية) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

زنقة موالي عبدهللا وزنقة إليزابيت،)

قيسارية النافورة،)محل رقم) )مكرر)

-)162  )القنيطرة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  11 ( (: سكينة) بلطيط  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 911 ( (: رشيد) بثقرافت  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة بلطيط سكينة عنوانه(ا))

إقامة) الشفشاوني،) عبدهللا  شارع 

سوق أربعاء) (  311 رقم)   الورود،)

الغرب املغرب.

السيد بثقرافت رشيد عنوانه(ا))

إقامة) الشفشاوني،) عبدهللا  شارع 

سوق أربعاء) (  311 رقم)   الورود،)

الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بثقرافت رشيد عنوانه(ا))

إقامة) الشفشاوني،) عبدهللا  شارع 

سوق أربعاء) (  311 رقم)   الورود،)

الغرب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم)176 8.

59 I

ZOUHAIRDOUMI SARL AU

ZOUHAIR DOUMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZOUHAIRDOUMI SARL AU
حي هند مجموعة املسيرة رقم 5   

سوق االربعاء الغرب، 311  ، 
سوق االربعاء الغرب املغرب

ZOUHAIR DOUMI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي هند 
مجموعة املسيرة 5   - 311   

سوق االربعاء الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

269 3
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZOUHAIR DOUMI
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.
حي هند) (: عنوان املقر االرتماعي)
مجموعة املسيرة)5  )-)311  )سوق)

االربعاء)الغرب املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الدومي  زهير  السيد 
   5 حي هند مجموعة املسيرة رقم)
311  )سوق االربعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الدومي  زهير  السيد 
    5 حي هند مجموعة املسيرة رقم)
311  )سوق االربعاء)الغرب املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
بتاريخ)8 )يناير) 212)تحت رقم)1 .

592I

build(work

SINDIBAD TANJAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

build(work
حي الهناء 3 زنقة 37 رقم 67 الشقة 

رقم 3 طنجة ، 91111، طنجة 
املغرب

SINDIBAD TANJAH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 HAY : وعنوان مقرها اإلرتماعي
 EL(HANAE 3 RUE 1 N 67

 LOCAL(N 3 TANGER(HAY(EL
 HANAE 3 RUE 1 N 67 LOCAL
 N 3 TANGER 90000 TANGER

.MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.65797

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2121)تقرر حل) املؤرخ في)  )شتنبر)
ذات) شركة  (SINDIBAD TANJAH
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
 HAY EL HANAE 3 RUE اإلرتماعي)
   N 67 LOCAL N 3 TANGER HAY
 EL HANAE 3 RUE   N 67 LOCAL
 N 3 TANGER 91111 TANGER

.COVID  9نتيجة ل(MAROC
و عين:

و) مصلوحي  ( رشيد) السيد(ة))
القطعة) األندلس  تجزئة  عنوانه(ا))
املغرب) طنجة  (91111 طنجة) ( 5

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 HAY EL(2121)وفي بتاريخ)  )شتنبر)
 HANAE 3 RUE   N 67 LOCAL
 N 3 TANGER HAY EL HANAE 3
 RUE   N 67 LOCAL N 3 TANGER

.91111 TANGER MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

9 21)تحت رقم)5273.
593I

hmm(compta

اينيفر بالست
تأسيس شركة املساهمة

hmm(compta
 chabab(zone(c(imm 21 n°1 RDC

 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،
20250، CASABLANCA(MAROC
اينيفر بالست »شركة املساهمة» 
وعنوان مقرها االرتماعي: املنطقة 
الصناعية الخميسات البقعة رقم 
25 -، 6 235 الخميسات املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املساهمة»

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23967

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ( 991 شتنبر) ( 1
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اينيفر) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بالست.
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد البالستيكية.
املنطقة) (: عنوان املقر االرتماعي)
رقم) البقعة  الخميسات  الصناعية 

25)-)6 235)الخميسات املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
  1.111 الشركة) رأسمال  ويبلغ 

درهم،
مقسم كالتالي:

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 
الرقابة:)

السيد العمري الجياللي بصفته(ا))
الرباط) 2356  عنوانه(ا)) مدير 

الرباط املغرب
بصفته(ا)) نجمة  شعالي  السيدة 
الرباط) 2356  عنوانه(ا)) مديرة 

الرباط املغرب

مراق  أو مراقبي الحسابات):

(ا)بصفته) السماللي) الشركة 

زنقة) ( 2 عنوانه(ا)) محاسباتي  خبير 

الرباط) الرباط) 2356) تيندوف 

املغرب

األسا�سي) النظام  مقتضيات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):

الصافية) الرباح  بخصوص 
الصندوق) لتكوين  مبلغ  تستخلص 

قانونا. عليه  املنصوص  لحتياط 

والفائض يتاتر بالجمع العام السنوي.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

ال �سي.
بقبول) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين رهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):

والدفع) بالتسجيل  التصريح 

استلم من طرف السيد موريس حمو)

في)991 /1/19    .

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ)    بالخميسات  االبتدائية 

أكتوبر)991 )تحت رقم)52 .

59 I

fidexpertise

TECHNO CARRIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise

3  زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  1  معارف الدارالبيضاء. 

، 21111، الدارالبيضاء. املغرب

TECHNO CARRIERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 3  زنقة 

القصر الطابق الخامس املعاريف 

الدارالبيضاء - 21331 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 86187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5

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  اإلقتضاء)

.TECHNO CARRIERE
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال أو تشييد متنوعة.

)تارر.
زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االرتماعي)

املعاريف) الخامس  الطابق  القصر 

21331)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: الصافي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

نقدية) (: الصافي) هشام  السيد  (

بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الصافي  هشام  السيد 
حفرة بنسليمان ظهر) (5 زنقة) (2 رقم)

الخميس فاس)21331))فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الصافي  هشام  السيد 
حفرة بنسليمان ظهر) (5 زنقة) (2 رقم)

الخميس فاس)21331)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)-.

595I
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socogese

BANOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

»»»BANOU»»» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : املركز 

التجاري »أسيما» شارع محمود 

العقاد محل رقم ب 7 - 31111 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.227 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2121 درنبر) ( 5 في) املؤرخ 

ذات) شركة  («««BANOU««« حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (211.111,11

»أسيما») التجاري) املركز  اإلرتماعي 

 7 شارع محمود العقاد محل رقم ب)

-)31111)فاس املغرب نتيجة لتفويت)

الحق في اإليجار.

و عين:

السيد(ة))نزهة)))لحلو))و عنوانه(ا))

8)زنقة املنفلوطي تجزئة لو�سي شارع)

عالل بن عبد اهللا م.ج)31111)فاس)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

املركز) وفي  (2121 درنبر) ( 5 بتاريخ)

محمود) شارع  »أسيما») التجاري)

العقاد محل رقم ب)7)-)31111)فاس)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)9  / 212.

596I

CABINET CADRE CONSEIL

 PARAPHARMACIE AL
KHAYZORANE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
 PARAPHARMACIE AL

KHAYZORANE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 

  بلوك 9 حي املقاومة ورزازات - 
5111  ورزازات  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  26 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (21
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  اإلقتضاء)
 PARAPHARMACIE AL (:

.KHAYZORANE SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE
رقم)   (: االرتماعي) املقر  عنوان 
بلوك)9)حي املقاومة ورزازات)-)5111  

ورزازات))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: بعلي) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بعلي  فاطمة  السيدة 

ترميكت) (  89 الجديد) تكمي  دوار 

ورزازات)5111 )ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بعلي  فاطمة  السيدة 

ترميكت) (  89 الجديد) تكمي  دوار 

ورزازات)5111 )ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

 212)تحت رقم)76.

597I

FIL CONSEIL

MGK TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة ، 51111، مكناس املغرب

MGK TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  رقم 163  

حي اكدال   - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MGK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير.
رقم) ( (: االرتماعي) املقر  عنوان 

51111)مكناس) (-( ( 163 )حي اكدال)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( مكاوي) سفيان  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد حميد غانمي)):))511)حصة)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مكاوي  سفيان  السيد 
 51111 ( ( اكدال) حي  ( 163 رقم)

مكناس املغرب.
عنوانه(ا)) ( غانمي) حميد  السيد 
عمارة)368)شقة)2 )اليم)6)البساتين))

51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مكاوي  سفيان  السيد 
 51111 ( ( اكدال) حي  ( 163 رقم)

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ)  ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)98 .
598I

socogese

 SOCIETE DES ENTREPOTS«
 FRIGORIFIQUES

 MAROCAINES COMPTE
«ETAT MAROCAIN
تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

 SOCIETE DES ENTREPOTS»
 FRIGORIFIQUES MAROCAINES

 «COMPTE ETAT MAROCAIN
»شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االرتماعي: مخازن 
التبريد بفاس عين قادوس - 31111 

فاس املغرب.
»تعيين أعضاء مجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 152 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)درنبر)2121
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تقرر تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة)
خالل السنوات املالية التالية:)

-)6)سنوات.
األشخاص الطبيعيون:)

نبيل) محمد  لحلو  السيد(ة))
بصفته(ا))مدير والكائن عنوانه(ا))ب:)
زنقة)8  )رقم)3 )شارع عالل بن عبد)

هللا)31111)فاس املغرب
عبده) محمد  قدميري  السيد(ة))
اإلدارة) مجلس  رئيس  بصفته(ا))
موالي) شارع  ب:) عنوانه(ا)) والكائن 
تجوؤة) منصور  باب  زنقة  اهللا  عبد 
 31111 الزهور)   رقم) ) الصباح 

فاس املغرب
نجي ) محمد  تازي  السيد(ة))
بصفته(ا))مدير والكائن عنوانه(ا))ب:)
 31111 3)زنقة مطران خليل مطران)

فاس املغرب
األشخاص املعنويون:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)5  / 212.
599I

CRB CONSEIL

 RENAULT COMMERCE
MAROC

شركة املساهمة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يورد)

مقرها االرتماعي باملغرب

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم   2 ، 

21281، الدار البيضاء املغرب
 RENAULT COMMERCE
MAROC  »شركة املساهمة»

 place :وعنوان مقرها االرتماعي
 Bandoeng(Casablanca - 20250

الدار البيضاء املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يورد مقرها االرتماعي باملغرب»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.869
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2121 درنبر) ( 5 في) املؤرخ 
 RENAULT لشركة) تابع  فرع  إغالق 
تسميته) ( (COMMERCE MAROC

 Angle  ,89 في) عنوانه  والكائن  (-
 boulevard(Moulay( Ismail(et( rue
 Bourred،( Casablanca( -( 20290

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)33 763.
611I

TY CONSULTING

TAJE CARTONNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TY CONSULTING
  26RUE HALAB MERS
 SULTAN،( 20140،CASABLANCA

MAROC
TAJE CARTONNAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 59 (، اإلرتماعي) مقرها  وعنوان 
الثالث،) الطابق  الزرقطوني،) شارع 

الرقم)18،)الدار البيضاء)-)21111
الدارالبيضاء)املغرب)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
السجل) في  التقييد  رقم  املحدودة 

التجاري):))3  87  
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  ) 212تم  3 يناير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
شكل) التالية:) باملميزات  املحدودة 

الشركة):)شركة
ذات املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAJE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARTONNAGE
-)تصميم) (: غرض الشركة بإيجاز)
بشكل) العمليات،) رميع  وتصنيع 

مباشر أو غير مباشر،)عن طريق
أو) خاررية  شركات  مع  التعاقد 
وسائل أخرى،)لتعبئة وتغليف رميع)

األنواع))الكارتون والبالستيك(
ورميع األشكال،)عن طريق رميع)
العمليات،)وخاصة عن طريق تجهيز)
على) بالطبع  القيام  (- املواد؛) رميع 
(- التقنية؛) الطرق  بكل  املواد  رميع 
تسويق منتجات صنعها الخاص فيما)

شراء،) (- االرتماعي؛) بغرضها  يتعلق 

اختراع،) براءة  أي  وبيع  استعمال 

طرق) النشر،) حقوق  تراخيص،)

وأسرار التصنيع القوال  والنماذج،)

العالمات أو برامج املتعلقة باملنتجات)

واآلالت املتعلقة بغرضها االرتماعي؛)

املنتجات) رميع  وتصدير  استيراد  (-

واملواد والسلع واملعدات ذات الصلة)

شراء،) صنع،) (- بالغرض االرتماعي؛)

املؤسسات) كل  بيع  استعمال،)

الصناعية أو التجارية،

املستودعات،) املنشآت،) املصانع،)

واملعدات،) اآلالت  التوزيع،) مراكز 

من كل نوع،)الالزمة أو املفيدة إلنجاز)

أعم،) وبشكل  (- االرتماعي؛) الغرض 

بشكل) تتصل  التي  العمليات  رميع 

رزئيا) أو  كليا  مباشر  غير  أو  مباشر 

بأي من العمليات املشار إليها أعاله،)

بغية تيسير أو تطوير نشاط الشركة،)

فضال عن أي مشاركة مباشرة أو غير)

املشاريع) في  كان  شكل  بأي  مباشرة 

التي تسعى إلى))تحقيق أغراض مماثلة)

أو ذات صلة.).)

عنوان املقر االرتماعي):)59)،شارع)

الزرقطوني،)الطابق الثالث،)الرقم)،)

18الدار البيضاء)-

 21111)الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

مبلغ رأسمال) (. سنة) (: (99 ( الشركة)

الشركة)511.111):)درهم،

طارق) السيد  كالتالي:) مقسم 

  11 ( 2.511)حصة بقيمة) (: ( رباري)

درهم للحصة).)

تزيت:) الرحمان  عبد  السيد 

11 درهم) بقيمة) 2.511حصة 

للحصة).)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن

رباري) طارق  السيد  (: الشركاء)

67زنقة السين مرك  پولو) ( ( عنوانه)

البيضاء) الدار  (21111 البيضاء)

املغرب.

السيد عبد الرحمان تزيت عنوانه)

 3 ) زنقة) الليمون) تجزئة  لساسفة 

الدار) (21111 البيضاء) (8 و) (6 ( ڤيال)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

السيد) الشركة:) مسيري  ومواطن 

طارق رباري عنوانه))67)زنقة السين)

الدار) (21111 البيضاء) پولو  مرك  

البيضاء)املغرب.

السيد عبد الرحمان تزيت عنوانه))

 3 ) زنقة) الليمون) تجزئة  لساسفة 

الدار) (21111 البيضاء) (8 و) (6 ( ڤيال)

البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)).763239 

61 I

امغار عبد الغافور

L›HAMMANI ASSURANCES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

  الطابق االول تطوان ، 93111، 

تطوان املغرب

 L›HAMMANI ASSURANCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الجيش امللكي تجزئة الطريس رقم 

223/  تطوان - 93111 تطوان 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7637

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع) تم  يناير) 212) ( 2 في) املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»71.111 

إلى) درهم») (31.111« أي من) درهم»)

«11.111 )درهم»)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)36 1.

612I

رمزي لالستشارات

TAHA TAOUZEA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع  2 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم  1 شقة رقم  1 
العيون ، 71111، العيون املغرب
TAHA TAOUZEA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع ام 

السعد عمارة 8  الطابق الثالث رقم 
1  العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 95 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAHA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TAOUZEA
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتصدير) بيع،شراء،توزيع،استيراد 

رميع املنتورات الغذائية.
:)شارع ام) عنوان املقر االرتماعي)
السعد عمارة)8 )الطابق الثالث رقم)
1 )العيون)-)71111)العيون املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) العريوي  عزيز  السيد 
رقم) 5 )شارع الزرقطوني الجديدة)

111 2)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) العريوي  عزيز  السيد 
رقم) 5 )شارع الزرقطوني الجديدة)

111 2)الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 273/212.

613I

FLASH ECONOMIE

YELLOW JEWELLERY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان األستاذ بورمعة كنسو�سي
موثق بالدار البيضاء

زنقة الكرامطة رقم 9 ، الطابق  ، 
الوازيس، الدر البيضاء

تأسيس الشركة
 YELLOW(JEWELLERY « SARL «

AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك و حيد
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق) كنسو�سي  بورمعة  األستاذ 
يناير) السابع  بتاريخ  البيضاء) بالدار 
الفان و واحد و عشرون،)قام السيد)
بإعداد) ماست،) ايت  عبدالرحمان 
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات املميزات التالية:
 YELLOW JEWELLERY »  »  

SARL AU)التسمية:))
املقر االرتماعي:)الدر البيضاء،)26 
حي مرس السلطان،)شقة)3،)الطابق)

األول)
املوضوع:)

وتصدير) واستيراد  تصنيع  (-
املجوهرات.

املواد) وتسويق  وتصدير  استيراد 

الصلة) ذات  واملواد  واآلالت  الخام 

بشكل مباشر.)-

بشكل) حصة  على  -االستحواذ 

مباشر أو غير مباشر في رميع الشركات)

ذات النشاط املماثل أو ذي الصلة.

املعامالت) رميع  عام،) -وبشكل 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املنقولة أو العقارية املرتبطة بشكل)

الشركة) بهدف  أو غير مباشر  مباشر 

بطريقة مماثلة أو ذات صلة.

املدة:)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالسجل التجاري.)))

الف) تسعون  الشركة:) رأسمال 

و هو مقسم) ((91.111,11DH) درهم)

الى)911)حصة ارتماعية بقيمة)11  

و) مكتتبة  ( الواحدة) للحصة  ( درهم)

شخص) طرف  من  بالكامل  محررة 

طبيعي و هو):

-السيد عبد الرحمان ايت ماست)

911)حصة ارتماعية

التسيير:

-)تسير الشركة ملدة غير محددة و)

غير منتهية من طرف:

ايت) الرحمان  عبد  -السيد 

التعريف) لبطاقة  الحامل  ماست،)

.BK26 8 5(الوطنية رقم

طرف) من  ادن  ستسير  الشركة 

ماست) ايت  الرحمان  عبد  السيد 

بصفته املسير الوحيد و سيكون ملزما)

في قراراته بإمضائه.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

يناير) 212،) (26 البيضاء)وذلك يوم)

تحت رقم).762658

بكتابة) بالتسجيل  التصريح  تم 

للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

يناير) 212،) (26 البيضاء)وذلك يوم)

السجل) من  رقم)  868 ) تحت 

التحليلي.
للمقتطف و البيان)))

ديوان األستاذ بورمعة كنسو�سي

61 I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

CASDINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
71111، العيون املغرب

CASDINA  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 25 
مارس بلوك ي رقم   1  مكرر ا - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 887
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CASDINA
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة

االليات) في  والتصدير  االستيراد 
الكهربائية) واملركبات  والسيارات 

االثواب والعطورواملالبس.
عنوان املقر االرتماعي):)تجزئة)25 
(- مكرر ا) مارس بلوك ي رقم)  1 )

71111)العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) ( (: السيد صالح قارفا)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
 511 ( (: الديناوي) السيد محسن 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
بقيمة) (511 (: السيد صالح قارفا) (

11 )درهم.
 511 (: الديناوي) محسن  السيد 

بقيمة)11 )درهم.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد صالح قارفا عنوانه(ا))
13)عين) 299)رقم) موالي رشيد زنقة)
الشق)21111)الدار البيضاء)املغرب.

السيد محسن الديناوي عنوانه(ا))
 575 رقم) (  6 بلوك) النجمة  درب 
الدار البيضاء) (21111 الحي الحسني)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد صالح قارفا عنوانه(ا))
13)عين) 299)رقم) موالي رشيد زنقة)

الشق)21111)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 8/2 2.
615I

HORICOM

SOCIETE OCRIMA PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE OCRIMA PROMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 
377 الزرهونية توسيع 3 شطر 3 - 

51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5219 

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
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  اإلقتضاء)

.SOCIETE OCRIMA PROMO
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)377 
الزرهونية توسيع)3)شطر)3)-)51111 

مكناس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 611.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
علي) علوي  اسماعيلي  السيد 
عنوانه(ا))رقم)377)الزرهونية توسيع)

3)شطر)3 51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
علي) علوي  اسماعيلي  السيد 
عنوانه(ا))رقم)377)الزرهونية توسيع)

3)شطر)3 51111)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)78 .

616I

PARTAGE CONSULTING

 CONSULTING EXPERTISE
 AND ENVIRONMENTAL

STUDIES
إعالن متعدد القرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة   الطابق 

 Tanger ،91111 ، 76 السادس رقم
املغرب

 CONSULTING EXPERTISE AND
 ENVIRONMENTAL STUDIES
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: 83 , 

 Avenue(Prince(Héritier(Centre
 NREA(N°65 183, Avenue(Prince

 Héritier(Centre(NREA(N°65
TANGER 90000 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.819  

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)8 )أكتوبر)9 21)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
زهرة) فاطمة  السيدة  قبول  مايلي:)
 CIN N °(العلوي العابدي حاملة رقم

VA2 52)كشريك رديد
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
علما وقبول نقل خمسين)(51))سهما)
رالل) ابن  املصطفى  السيد  من 
لصالح السيدة فاطمة زهرة العلوي)

العابدي)))
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
نقل مكتبها الرئي�سي الذي تم إنشاؤه)
بن) عمرو  شارع  (29« في:) البداية  في 
 26 رقم) الثالث  الطابق  (، عاص)
»مركز) إلى العنوان التالي:) (، طنجة»)
 NREA(،(Avenue(Prince(Héritier(،

«183(Office(N(°(65(Tanger
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
السيد) الحالي  املدير  استقالة  قبول 
التفريغ) املصطفى ابن رالل وإعطاء)
الكامل والنهائي من تاريخ تعيينه حتى)
لشركة) مديرين  تعيين  ثم  تاريخه 
 CONSULTING EXPERTISE AND»
 ENVIRONMENTAL STUDIES»
فاطمة) بالسيدة  اتصل  (- (، (SARL
 CIN N(زهرة العلوي العابدي)،)حاملة
VA2 52 °)والسيدة سمية))أخانوس)
حاملة)CIN N ° K292157)كمديرين)
غير) لفترة  (، مشترك) بشكل  يعمالن 

محدودة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) النظام  ومرارعة  تحديث 
التغييرات) رميع  ملراعاة  للشركة 
القانونية التي حدثت منذ تأسيسها)
الجديد) األسا�سي  النظام  واعتماد  (،

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
مايلي:)تعديل املادة)6)و)7)من النظام)

األسا�سي بناء)على ذلك.

بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
من النظام األسا�سي) تعديل املادة) )

وفًقا لذلك
على) ينص  الذي  (: 5 رقم) بند 
النظام) من  ( 5 املادة) تعديل  مايلي:)

األسا�سي وفًقا لذلك
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) ( 6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

9 21)تحت رقم)228659.
617I

UNIVERS COMPTA SARL AU

INODIAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 6 ، زنقة أ، شارع 
الجيش امللكي م.ج ، 51111، 

مكناس املغرب
INODIAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 9 ، 
زنقة بوردي  ، توالل - 1 511 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 7899

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) املؤرخ في) 3)درنبر)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (INODIAG
مقرها) وعنوان  درهم  ( 1.111,11
بوردي) زنقة  (، 9 رقم) اإلرتماعي 
املغرب) مكناس  (511 1 (- توالل) (، 

نتيجة ل):))-)املنافسة
-)رائحة كوفيد)9 .

 52 و حدد مقر التصفية ب رقم)
شارع) (، 5 رنقة) تجزئة النصر) ،) (،
مكناس) (51151 (- السادس) ( محمد)

املغرب.)
و عين:

و) ( العزاوي) ( يوسف) السيد(ة))
النصر) تجزئة  (، (52 رقم) عنوانه(ا))
السادس) ( 5 ،)شارع محمد) رنقة) (، 
51151)مكناس))املغرب 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 

يناير) (27 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)2 .

618I

COMPTAFFAIRES

OPEN HEALTY
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

OPEN HEALTY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: زنقة 

سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

الخامس رقم 22 النخيل - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 62 85

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2121 نونبر) (19 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

زنقة) (: من) االرتماعي  املقر  تحويل 

الطابق) (3 شهرزاد) اقامة  سومية 

الدار) النخيل  (22 رقم) الخامس 

البيضاء)إلى)615)زنقة كومليمة شقة)  

الطابق االول بوركون الدار البيضاء

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

((: ليصبح) التجاري  النشاط  تعديل 

تجارة مستحضرات) (- مركز االتصال)

(- الغذائية) واملكمالت  التجميل 

االستيراد والتصدير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:

على) ينص  الذي  (:3-4 رقم) بند  (

مايلي:)تحيين البند رقم)3)و) ))للنظام)

األسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763117.

619I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

AOS-BBC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،

casablanca(maroc

AOS-BBC(SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي معرض 

النور، رقم 39ـــ5  ،زنقة أزنباك، 

حي الراحة ، حي بوسيجور - 21211   

الدار البيضاء  املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 632 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 درنبر) في)  ) املؤرخ 

املصادقة على):

الشركة) (ة)) السيد) تفويت 

حصة) (ACTIAMA SARL 251

حصة) (511 أصل) من  ارتماعية 

عمرو) بلقاسم  ( (ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاريخ)  )درنبر)2121.

الشركة) (ة)) السيد) تفويت 

حصة) (ACTIAMA SARL 251

حصة) (511 أصل) من  ارتماعية 

عمرو) ( إبراهيم) ( ( (ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاريخ)  )درنبر)2121.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)6  762.

6 1I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

AOS-BBC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،

casablanca(maroc

AOS-BBC(SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي معرض 

النور، رقم 39ـــ5  ،زنقة أزنباك، 

حي الراحة ، حي بوسيجور - 21211   

الدار البيضاء  املغرب .

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 632 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تم تعيين) املؤرخ في)  )درنبر)

السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

إبراهيم عمرو و بلقاسم عمرو كمسير)

آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)6  762.

6  I

COMPTAFFAIRES

HMEDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

HMEDI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : 6  شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم 

6 - 21111 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.355373
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2121 يوليوز) (27 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية) (HMEDI حل)
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
درهم) ( 1.111 رأسمالها) مبلغ 
شارع) ( 6 اإلرتماعي) مقرها  وعنوان 
الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم)6 
-)21111)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

لصعوبة في تحقيق هدف الشركة.
و عين:

و) ( العبدالوي) ( ( محمد) السيد(ة))
73)زنقة نررس شقة رقم) عنوانه(ا))
الدار البيضاء) (21111 8)حي سيجور)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)27)يوليوز)2121)وفي)6 )شارع)
الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم)
6 63 )شارع الحسن الثاني ياسمينة)

21111)الدار البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 3 763.
6 2I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 STATION SERVICES
LAHDOURI

إعالن متعدد القرارات

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
 Station(services(Lahdouri

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: مبنى 
الريان الرقم 8  زاوية شارع ابن 

عبد هللا و زنقة ابن خلدون، شقة 
رقم 9 ، الطابق الخامس. - 61111 

وردة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.35689
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2121)تم اتخاذ) 25)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
«CHD TRAVAUX«(تغيير التسمية ل
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)تقليص نشاط)ـ)تشغيل محطة)

الخدمة)ـ
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
زيادة نشاط)ـ)اعمال متنوعة و\أو بناء)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص) بند رقم البند الثاني:)
 CHD« تغيير التسمية ل) على مايلي:)

«TRAVAUX
بند رقم البند الثالت:)الذي ينص)
تشغيل) ـ) تقليص نشاط) مايلي:) على 
محطة الخدمةـ))و زيادة نشاطـ))اعمال)

متنوعة و\أو بناء)ـ
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم)356.

6 3I

STE TIB COMPT SARL AU

AM BROD COUTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت  رقم 
15 ، 61111، وردة املغرب

AM BROD COUTURE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
لعلج رقم  3   طريق عين السراق  

61111 وردة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36 65
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BROD COUTURE

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخياطة,)استيراد و تصدير.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

طريق عين السراق)) ( لعلج رقم) 3 )

61111)وردة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد نبيل كربوش):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيدة فتيحة بدلي):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نبيل كربوش عنوانه(ا))حي)

السالم طريق عوينة السراق تجزئة)

37 61111)وردة) لعلج بلوك د رقم)

املغرب.

السيدة فتيحة بدلي عنوانه(ا))حي)

 3 السالم عوينة السراق بلوك ا رقم)

61111)وردة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نبيل كربوش عنوانه(ا))حي)

السالم طريق عوينة السراق تجزئة)

37 61111)وردة) لعلج بلوك د رقم)

املغرب

السيدة فتيحة بدلي عنوانه(ا))حي)

 3 السالم عوينة السراق بلوك ا رقم)

61111)وردة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم)358.

6  I

FIDUCIARE ET BUSINESS CENTER

 KT SHOES
ك ت تشوز

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

 FIDUCIARE ET BUSINESS
CENTER

 RUE SURCOUF IMM 5°
 CHAHER(APP(N ، 24000، EL

JADIDA MAROC
KT SHOES ك ت تشوز شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 
71 املنطقة الصناعية - 111 2 

الجديدة الجديدة.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2319

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)يناير) 212)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
 2 111 (- الصناعية) «71 املنطقة 
»تجزئة) إلى) الجديدة») الجديدة 
 28 الرقم) االر�سي  الطابق  الكرامة 
سيدي علي)-)111 2))ازمور)))ازمور».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ) 1)فبراير)

 212)تحت رقم)6 259.
6 5I

FIDUCIAIRE(DE(SAFI(«FIDUSAF

«ALAMANCOM«S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE(DE(SAFI «FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI(MAROC
ALAMANCOM»S.A.R.L» شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  2 

شارع 8 تجزئة 18  كاوكي  - 6111  
اسفي املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.288 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) 29)درنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( («ALAMANCOM»S.A.R.L
وعنوان) درهم  (811.111 رأسمالها)
 8 شارع) رقم) 2) اإلرتماعي  مقرها 
اسفي) ( 6111 (- ( كاوكي) ( 18 تجزئة)
صافي الثروة أقل) (: املغرب نتيجة ل)

من ربع رأس املال.
و حدد مقر التصفية ب رقم) 2 
  6111 (- ( 18 )كاوكي) 8)تجزئة) شارع)

اسفي املغرب.)
و عين:

  KHAOUTI السيد(ة))
   2 رقم) عنوانه(ا)) و  (ABDELLAH
لغفيرات حي كاوكي) تجزئة  شارع)  )
(ة)) كمصفي) املغرب  اسفي  ( 6111

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (21 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

 212)تحت رقم)56/ 2.
6 6I

comptable(-(lafrikh(said 

 STE HADADPORT EXPORT
SARL

إعالن متعدد القرارات

comptable - lafrikh(said
 N° 60 rue 01 assaka(Khénifra ،

25063، bejaad(maroc
 STE HADADPORT EXPORT
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: : كهف 
النسور املركز - - خنيفرة  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)أكتوبر)2121)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
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على) ينص  الذي  رقم) 1:) قرار 
السيد شتواني سفيان) فوت  مايلي:)
رميع حصصه:)51)حصة بثمن)11  
السيد) الى  الواحدة  للحصة  درهم 

شتواني زهير
على) ينص  الذي  (:12 رقم) قرار 
مايلي:)زيادة في رأس املال):)الذي ينص)
على مايلي:)زيادة في رأس مال الشركة)
  11111 درهم ليصبح) ( 1111 من)

درهم
على) ينص  الذي  (:13 رقم) قرار 
االرتماعي:) املقر  تحويل  مايلي:)
تحويل املقر) الذي ينص على مايلي:)
الكائن) املقر  من  للشركة  االرتماعي 
برقم)2 )زنقة خالد بن الوليد الطابق)
املقر) الى  طنجة  (16 الشقة) الثالث 
الجديد الكائن بمركز كهف النسور)

،)خنيفرة
على) ينص  الذي  رقم) 1:) قرار 
(: االرتماعي) الهدف  تعديل  مايلي:)
التشطي ) مايلي:) على  ينص  الذي 
آليات) وتصدير  استيراد  نشاط  على 
(: النسيج و اضافة األنشطة التالية)
الوساطة) (، املفاوصة) (، النقل الدولي)

في تجارة املواد املختلفة
على) ينص  الذي  (:15 رقم) قرار 
مايلي:)تعيين مسير رديد):)الذي ينص)
السيد شتواني) تعين  تم  مايلي:) على 

زهير مسير وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))
(، الدولي) النقل  (: أنشطة) اضافة 
الوساطة في تجارة املواد) (، املفاوصة)

املختلفة
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
(، مركز كهف النسور) (: مقر الشركة)

خنيفرة
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:))

رأس مال الشركة):)11111 )درهم
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
شتواني) زهير  حصص  (: الحصص)
:511)حصة بثمن)11 )درهم للحصة)
حصة) (511: حصصة زهير شهري) (،

بثمن)11 )درهم للحصة.

على) ينص  الذي  رقم)  :) بند 
مسير) الذي ينص على مايلي:) مايلي:)
مسير) زهير  شتواني  :السيد  الشركة)

وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ) 1)فبراير)

 212)تحت رقم)38.

6 7I

ELECTRO TRIFA

ELECTRO TRIFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELECTRO TRIFA
36 زنقة الغزوات حي واد الذه  ، 

61151، أحفير املغرب
ELECTRO TRIFA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 36، زنقة 
الغزوات حي واد الذه   - 61151 

أحفير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7535
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ELECTRO TRIFA
تركي ) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

كاميرات املراقبة
عنوان املقر االرتماعي):)36،)زنقة)
 61151 (- ( الغزوات حي واد الذه )

أحفير املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد طارق اوعبد املومن)):))511 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: ( عتمون) نعيمة  السيدة 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

املومن) اوعبد  طارق  السيد 
  6 رقم) خلدون  ابن  عنوانه(ا))

61151)أحفير املغرب.
السيدة نعيمة عتمون))عنوانه(ا))
 61151 زنقة فزوان حي الوفاق) (19

أحفير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املومن) اوعبد  طارق  السيد 
  6 رقم) خلدون  ابن  عنوانه(ا))

61151)أحفير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 5 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 25/212.
6 8I

M.N.G SYSTEM

M.N.G SYSTEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

M.N.G SYSTEM
 2OP(SIDI  ABDERRAHMANE
 IMB 2 MG 14 CASABLANCA ،
20230، CASABLANCA(MAROC

M.N.G SYSTEM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االرتماعي 2 تجزئة 
سيدي عبد الرحمن مبنى2 محل 
   الدار البيضاء - 1 212 الدار 

البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) يناير) 212) (17 في) املؤرخ 
التجارة) ( من) الشركة  نشاط  تغيير 
والتوزيع واالستيراد والتصدير وشراء)
الكمبيوتر) معدات  وترويج  وبيع 
السمعية) واملواد  واإللكترونيات 
والبصرية والتصوير الدقيق وأرهزة)

األمن واملعدات املكتبية)؛

والتركي ) للدعم  الدعم  خدمات 

معدات) ألي  الفنية  واملساعدة 

مرتبطة بهذه األنشطة)؛

وقطع) وامللحقات  األرهزة  اقتناء)

الغيار املتعلقة بهذه املواد.

أو) حصة  على  االستحواذ 

االستحواذ أو تشغيل أو نقل رميع)

العمليات وبراءات االختراع املتعلقة)

بهذه األنشطة)؛

املعامالت) رميع  (، أعم) وبشكل 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
تكون) قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 

مرتبطة أو مفيدة بشكل مباشر أو غير)

مباشر لغرض الشركة أو بأي غرض)

املحتمل) من  أو  مرتبط  أو  مشابه 

إلى) تنفيذه.») أو  تطويره  تسهل  أن 

»الغرض من الشركة في املغرب و)/)أو)

في الخارج:

املعادن) رميع  على  النقش 

االعالنية) والالفتات  والبالستيك 

الترخيص) ولوحات  انواعها  بكافة 

الطباعة) واعمال  املركبات  ووسم 

وطباعة الشاشة وتصنيع الطوابع

واالستيراد) والتوزيع  التجارة 

وبيع وترويج أرهزة) والتصدير وشراء)

واملواد) واإللكترونيات  الكمبيوتر 

والجغرافيا) والبصرية  السمعية 

واألمن واملعدات املكتبية)؛

والتركي ) للدعم  الدعم  خدمات 

معدات) ألي  الفنية  واملساعدة 

مرتبطة بهذه األنشطة)؛

وقطع) وامللحقات  األرهزة  اقتناء)

الغيار املتعلقة بهذه املواد.

أو) حصة  على  االستحواذ 

االستحواذ أو تشغيل أو نقل رميع)

العمليات وبراءات االختراع املتعلقة)

بهذه األنشطة)؛

املعامالت) رميع  (، أعم) وبشكل 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
تكون) قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 

مرتبطة أو مفيدة بشكل مباشر أو غير)

مباشر لغرض الشركة أو بأي غرض)

مشابه أو مرتبط أو يحتمل أن تسهل)

تطويره أو تنفيذه.».
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)2862.
6 9I

CABINET MARZAK MOHAMMED

ARCHI D.R.K.M.O
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE(LONDON(APPT01
 EL(JADIDA ، 24013، EL(JADIDA

MAROC
ARCHI D.R.K.M.O شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي الشقة رقم 
58 الطابق الثاني اقامة القاسمية 
عمارة رقم 2 زنقة القاهرة - 111 2 

الجديدة   املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 7 85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (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 
 ARCHI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.D.R.K.M.O
الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعمارية و التعمير)))
)التصميم و الهندسة).

الشقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الثاني  الطابق  (58 رقم)
القاسمية عمارة رقم)2)زنقة القاهرة)

-)111 2)الجديدة)))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الدرقاوي) أسامة  محمد  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدرقاوي) أسامة  محمد  السيد 
طريق) الرراء) تعاونية  (7 عنوانه(ا))
الجديدة))) (2 111 بوزيد) سيدي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدرقاوي) أسامة  محمد  السيد 
طريق) الرراء) تعاونية  (7 عنوانه(ا))
الجديدة))) (2 111 بوزيد) سيدي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)  )يناير)

 212)تحت رقم)25853.

621I

FLASH ECONOMIE

RI BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCOGEF
Tél : 05.22.27.49.96

إعالن بخصوص تأسيس شركة
RI BATIMENT
RC : 487307

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) يناير) 212) (21 بتاريخ) بالبيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية:
RI BATIMENT(:(التسميــــــــــــــــة(-

زنقة) االرتماعـــي:) 8) املقر  (-
الهدهد الدار البيضاء

اإلنعاش) االرتماعي:) الهدف  (-
العقاري

شركة ذات) (: القانونــــي) الشكل  (-
املسؤولية املحدودة

  11.111,11 (: الرأسمــــــــــــــال) (-
درهم مقسمة إلى):

درهم) ( 11 511)حصة من فئة) (·
لفائدة السيد خالد العكوبي.

درهم) ( 11 فئة) من  حصة  (511
لفائدة السيد رشيد سعدان

تعيين السيد خالد) (: التسييـــــــــــــــر) (-
سعدان) رشيد  والسيد  العكوبي 
تفويضهم) مع  للشركة  مسيرين 
رميع سلطات التصرف والتسيير مع)

التوقيع املشترك.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  (-
التجارية بالبيضاء)يوم)29)يناير 212 

تحت رقم) 8 763 .
-)السنة االرتماعية):)من) 1)يناير)

إلى) 3)درنبر
-)الـمـــــــــــــــــــــدة):)99)سنة

-)السجل التجــــاري):)87317 
62 I

FLASH ECONOMIE

SAKANE ZINEB
إعالن متعدد القرارات

FISCOGEF
TEL : 05.22.27.49.96
SAKANE ZINEB
RC N° 5  7 

املقر االرتماعـــي :  8 زنقة الهدهد 
الدار البيضاء

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ))16)يناير  
 SAKANE شركة) شركاء) قرر  (212

ZINEB))ما يلي:
الحصص) بيع  على  املصادقة  (-
االرتماعية من طرف السيد هشام)
لفائدة السيد عمر حادك و) ( حادك)

السيد املصطفى حادك
من) السابع  الفصل  تعديل  (-

القوانين األساسية للشركة
هشام) السيد  من  كل  تعيين  (-
و السيد املصطفى حادك و) ( حادك)
)مسيرين للشركة) السيد عمر حادك)

مع إمضاء)منفصل)
االساسية) القوانين  تحيين  (-
املنصوص) التعديالت  وفق  للشركة 

عليها
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
يناير   ( 8 بتاريخ) التجارية بالبيضاء)

212)تحت رقم)599 76
622I

FLASH ECONOMIE

DOTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DOTRA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 7  شارع 
اللة الياقوت الطابق 5 - 21111  

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 59979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (13
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  اإلقتضاء)

.DOTRA
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التدخين) ودور  واألطر  الغاليات 

ورميع األشغال العامة
عازل للحرارة.

7 )شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
  21111 (- (5 الطابق) الياقوت  اللة 

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم رئف):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد الرحيم رئف عنوانه(ا))
عمارة) (2 بلوك ج) (2 اقامة االدارسة)
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  21111 2 )سيدي معروف) ب شقة)
الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الرحيم رئف عنوانه(ا))
عمارة) (2 بلوك ج) (2 اقامة االدارسة)
  21111 2 )سيدي معروف) ب شقة)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2121)تحت رقم)59979 .
623I

FLASH ECONOMIE

ART METAL INOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ART METAL INOX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 3  زنقة 
احمد املجاطي اقامة ليزال  الطابق 
  رقم 8  - 21111 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 872 3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ART (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.METAL INOX
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال البناء)املعدني وكافة الحرف.
زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االرتماعي)
احمد املجاطي اقامة ليزال  الطابق)
البيضاء) الدار  (21111 (- ( (8 رقم) ( 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

((: قيصام) اللطيف  عبد  السيد 
511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة
 511 ( (: برضة) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
قيصام) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه(ا))22)شارع الشفشاوني ع س)

21111))الدار البيضاء)املغرب.
السيد مصطفى برضة عنوانه(ا))
رقم) 2  (5 زنقة) عي�سى  الحاج  دوار 
البيضاء) الدار  (21111 ( ( البرنو�سي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
قيصام) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه(ا))22)شارع الشفشاوني ع س)

21111))الدار البيضاء)املغرب
السيد مصطفى برضة عنوانه(ا))
رقم) 2  (5 زنقة) عي�سى  الحاج  دوار 
البيضاء) الدار  (21111 ( ( البرنو�سي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 76319.

62 I

LH COMPTA SARL

AGEMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LH COMPTA SARL
 N°11 AV. AL(QODS(HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER
MAROC

AGEMO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

 N°36, وعنوان مقرها اإلرتماعي
 RUE PLAGE CAP NOIR TANJA
.BALIA   - 90000 tanger(MAROC

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 73 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 نونبر) ( 6 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  11.111 مبلغ رأسمالها) ( (AGEMO
اإلرتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 N°36, RUE PLAGE CAP NOIR
 TANJA( BALIA( ( ( -( 90000( tanger
.arrêt(d’activité(:(نتيجة ل(MAROC
 N°36, ب) التصفية  مقر  و حدد 
 RUE PLGE CAP NOIR TANJA
 .BALIA(((-(90000(TANGER(maroc

و عين:
   EL MOKHTARI السيد(ة))
 N°36, RUE و عنوانه(ا)) (Abdellah
   PLAGE CAP NOIR TANJA BALIA
كمصفي) (90000( TANGER( maroc

(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) بتاريخ) 2) ( بطنجة) التجارية 

2121)تحت رقم)7728.

625I

Cabinet(Nord(Assistance

ZAHRAE LIL AAKAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet(Nord(Assistance
1  شارع محمد الخامس ,إقامة دنيا 

صنف B رقم 8 ، 91111، طنجة 
املغرب

ZAHRAE LIL AAKAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 5   شارع 
بيتهوفن إقامة بيتهوفن الطابق 6 - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   9 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) ( 8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAHRAE LIL AAKAR
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري و السياحي.
   5 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع بيتهوفن إقامة بيتهوفن الطابق)

6)-)91111)طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
211)حصة) ( (: السيد محمد زقان)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
حصة) (211 ( (: السيد أنس زقان)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
  51 ( (: فرحات) نسرين  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
51 )حصة) ( (: السيدة كنزة زقان)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيدة مالك زقان):))51 )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
51 )حصة) ( (: السيدة زهراء)زقان)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد زقان عنوانه(ا))حي)
املسيرة الخضراء)شارع أبي املحاسن)
رقم)27 51 92)القصر الكبير املغرب.
حي) عنوانه(ا)) زقان  أنس  السيد 
املسيرة الخضراء)شارع أبي املحاسن)
رقم)27 51 92)القصر الكبير املغرب.
السيدة نسرين فرحات عنوانه(ا))
أبي) شارع  الخضراء) املسيرة  حي 
القصر) (92 51  27 رقم) املحاسن 

الكبير املغرب.
السيدة كنزة زقان عنوانه(ا))شارع)
ماالغا) (P16 A 296 1  25 ميرامار)

إسبانية.
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السيدة مالك زقان عنوانه(ا))حي)

املسيرة الخضراء)شارع أبي املحاسن)
رقم)27 51 92)القصر الكبير املغرب.
السيدة زهراء)زقان عنوانه(ا))حي)

املسيرة الخضراء)شارع أبي املحاسن)
رقم)27 51 92)القصر الكبير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد زقان عنوانه(ا))حي)

املسيرة الخضراء)شارع أبي املحاسن)
رقم)27 51 92)القصر الكبير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 9 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)1 2383.

626I

KAMAR BENOUNA

EXCEL  CLEAN ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca(MAROC

EXCEL  CLEAN ش م م   »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: املركز 

التجاري  الحديقة الطابق الرابع رقم 

85  -  2125 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.355953

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2121)تم اتخاذ) 31)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

  .111.111 من) راسمال  في  الزيادة 

خالل) من  درهم  (2.111.111 درهم)
دمج الحساب الجاري)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

 2.111.111 من) راسمال  من  نقص 

درهم) ( .111.111 الى) درهم 

المتصاص العجز املتراكم)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763282.
627I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LAIT AL MAZRAA
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

LAIT AL MAZRAA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي موالي 
بوشتة قرية با محمد - 151 3 

تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LAIT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AL MAZRAA
علف) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األبقار)،)عجول
-)منتجات األلبان.

موالي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 3 151 (- محمد) با  قرية  بوشتة 

تاونات املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) ( (: السيدة زراد طامو)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيدة دحاوي رراء):))511)حصة)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) طامو  زراد  السيدة 
 3 151 موالي بوشتة قرية با محمد)

تاونلت))املغرب.
عنوانه(ا)) رراء) دحاوي  السيدة 
وسالن) (7 زنقة) رقم) ) االزدهار  حي 

51181)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) رراء) دحاوي  السيدة 
وسالن) (7 زنقة) رقم) ) االزدهار  حي 

51181)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 9 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

 212)تحت رقم) 16/212.

628I

HORICOM

YACHA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
YACHA PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رياض 
االسماعيلية   رقم  1  الطابق 
األول - 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52 39
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YACHA PROMO
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
رياض) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) رقم) 1 ) االسماعيلية) )

األول)-)51111)مكناس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.111.111)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) وفاء) كموني  السيدة 
 51111 19 السالم) )سيدي سعيد)

مكناس املغرب.
الغني) عبد  الطرعى  السيد 
سيدي) 19 السالم) ) عنوانه(ا))

سعيد)51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) وفاء) كموني  السيدة 
 51111 19 السالم) )سيدي سعيد)

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم)7 5.

629I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

ECURIE NOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 ECURIE NOUR



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3086

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 
الزاوية موالي بوشتة قرية با محمد  

- 151 3 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (1 
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  اإلقتضاء)

.ECURIE NOUR
علف) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األبقار)،)عجول
-)منتجات األلبان.

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الزاوية موالي بوشتة قرية با محمد))-)

151 3)تاونات املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  111 (: محمد) دحاوي  السيد 

بقيمة)11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  دحاوي  السيد 
فاس) (31111 ( هارر) ابن  زنقة  ( 3

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  دحاوي  السيد 
فاس) (31111 ( هارر) ابن  زنقة  ( 3

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 9 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

 212)تحت رقم) 212/ 1.
631I

EVERYCOM WEB

EVERYCOM WEB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVERYCOM WEB
زاوية شرع الحسن التاني وقم   زنقة 
ران بوان الطابق5 ، 21111، الدار 

البيظاء املغرب
everycom(web شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شرع 
الحسن التاني وقم  زنقة ران بوان 
الطبقة 5 - 21111 الدار البيظاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 87377

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (26
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  اإلقتضاء)

.everycom(web
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصاالت والحدث.
عنوان املقر االرتماعي):)زاوية شرع)
الحسن التاني وقم )زنقة ران بوان)
البيظاء) الدار  (21111 (- (5 الطبقة)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
األ) بنبراهيم  منصف  السيد 
  11 حصة بقيمة) ( .111 ( (: ندل�سي)

درهم للحصة).
األ) بنبراهيم  منصف  السيد  (

ندل�سي):)111 )بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

 everycom( web الشركة)
زاوية شرع الحسن التاني) عنوانه(ا))
 5 الطبقة) بوان  ران  زنقة  وقم )

21111)الدار البيظاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
األ) بنبراهيم  منصف  السيد 
ندل�سي عنوانه(ا))زاوية شرع الحسن)
التاني وقم )زنقة ران بوان الطبقة)

5 21111)الدار البيظاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

63 I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 HUILERIE KABILA
FACHTALA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 HUILERIE KABILA FACHTALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي موالي 
بوشتة قرية با محمد - 151 3 

تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (1 
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  اإلقتضاء)

.HUILERIE KABILA FACHTALA
-)مطحنة) (: غرض الشركة بإيجاز)

للزيوت.
موالي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 3 151 (- محمد) با  قرية  بوشتة 

تاونات املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد دحاوي فؤاد):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد دحاوي عبد السالم):))511 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد دحاوي فؤاد عنوانه(ا))رقم)
تجزئة الحديقة) (2 ك) (22 زنقة) (35 

تغات)31111)فاس املغرب.
السالم) عبد  دحاوي  السيد 
با) قرية  بوشتة  موالي  عنوانه(ا))

محمد)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد دحاوي فؤاد عنوانه(ا))رقم)
تجزئة الحديقة) (2 ك) (22 زنقة) (35 

تغات)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 9 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

 212)تحت رقم) 17/212.
632I

FLASH ECONOMIE

DISTRIWELL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC



3087 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

DISTRIWELL  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 

زين ،الطابق السفلي،شارع سبتة - 
1 288  املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
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  اإلقتضاء)

. DISTRIWELL
بيع،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التجميل) ملستحضرات  تارر  توزيع،)

ومنتجات الصحة والسالمة.
إقامة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- زين ،الطابق السفلي،شارع سبتة)

1 288))املحمدية املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد العالي حجامي):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حجامي) العالي  عبد  السيد 
عنوانه(ا))شارع الحسن التاني إقامة)
ليفلوريان مدخل)3)طابق)2)الشقة)8 

1 288)املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حجامي) العالي  عبد  السيد 
عنوانه(ا))شارع الحسن التاني إقامة)
ليفلوريان مدخل)3)طابق)2)الشقة)8 

1 288)املحمدية املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)9 )يناير)

 212)تحت رقم)22 .

633I

KAMAR BENOUNA

 GENERAL PRIVAT INTERIM

ش م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca(MAROC

GENERAL PRIVAT INTERIM ش 

م  »شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االرتماعي: 21  شارع 

الحزام الكبير درب الوفاء اقامة 

ليليا II الطابق الثالث  - 21251 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.271535

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2121)تم اتخاذ) 31)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

 3.511.111 من) راسمال  في  الزيادة 

درهم الى)8.511.111 )درهم)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

درنبر) في) 3) محضر االدارة املؤرخ 

قرر املصادقة على الزيادة في) (2121

الى) درهم  (3.511.111 من) راسمال 

8.511.111 )درهم)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير البند السادس من القوانين)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

راسمال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763283.

63 I

N2M(CONSEIL-SARL

NOROXY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

NOROXY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 9  الطابق 
الثاني رقم   - 62111 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 395

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) 212) (1 

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  اإلقتضاء)

.NOROXY

انتاج و) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

تعبئة االوكسجين..

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الحسن االول زنقة)5)رقم)9 )الطابق)
الناظور) (62111 (- رقم) ) الثاني 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيد ادغير نور الدين)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ادغير نور الدين عنوانه(ا))
  9 رقم) س8) املخازن  واد  تجزئة 

61111)وردة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادغير نور الدين عنوانه(ا))
  9 رقم) س8) املخازن  واد  تجزئة 

61111)وردة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم)77 .
635I

BMH EXPERTS

ORCHESTRA MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

BMH EXPERTS
 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
 ORCHESTRA MAROC SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: 7 شارع 

املسعودي الدور األول - الدار 
البيضاء - - الدار البيضاء اململكة 

املغربية.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3 15
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2121 درنبر) في) 3) املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع)
قررت الجمعية) مقتضيات القانون:)
العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ)

: 2/3 /2121
-)لتحديث صالحيات املديرين على)

النحو التالي:
بالنسبة لجميع أعمال اإلدارة) (o
ملزمة) الشركة  ستكون  (، اليومية)
للمديرين) املنفصل  بالتوقيع  قانوًنا 
تفويض) لديه  الذي  للشخص  أو 
ألي) بالنسبة  (، ذلك) ومع  للسلطة.)
التزام يزيد عن مليوني)(2،000،000) 
املشترك) التوقيع  فإن  (، درهم)

للمديرين ضروري إللزام الشركة.
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بالنسبة للمدفوعات) (، ومع ذلك)

 ORCHESTRA مجموعة) لشركات 

 (ORCHESTRA PREMAMAN

و) (NEWORCH SA و) (/( France

 ORCHESTRA PREMAMAN /

 ORC DISTRIBUTION و) (Belgium

حد) يورد  ال  (، ((MAROC SARL

أق�سى)،)توقيع مدير واحد كاٍف.

النظام) من  ( 2 املادة) تعديل  (-
األسا�سي تباعا)،)وتبقى املواد األخرى)

دون تغيير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763288.

636I

عبد الكريم الشلح

GEOTEC IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح

حي املنصور الذهبي عمارة نصيري ، 

51 6 ، مشرع بلقصيري املغرب

GEOTEC IRRIGATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار تدانة 

سوق الثالثاء الغرب الشوافعة  - 

311   سوق األربعاء الغرب املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

269 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GEOTEC IRRIGATION
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال املختلفة الفالحية و دراسات)

التجهيز.

عنوان املقر االرتماعي):)دوار تدانة)
(- ( الشوافعة) الغرب  الثالثاء) سوق 
311  )سوق األربعاء)الغرب املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 81.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ستوت سالم):))11 )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
  11 ( (: ياسين) دخي�سي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) سالم  ستوت  السيد 
   311 دوار تدانة قيادة الشوافعة)

سوق األربعاء)الغرب املغرب.
ياسين عنوانه(ا)) السيد دخي�سي 
   311 ( )الشوفعة) دوار تدانة قيادة)

سوق األربعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سالم  ستوت  السيد 
   311 دوار تدانة قيادة الشوافعة)

سوق األربعاء)الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  (2121 درنبر) ( 8 بتاريخ)

.35 /2121
637I

N2M(CONSEIL-SARL

ASB DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
ASB DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي اوالد 
لحسن - 62111 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) 212) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز):)-)التصدير)

و االستيراد..

:)حي اوالد) عنوان املقر االرتماعي)

لحسن)-)62111)الناظور املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اسباعي عبد الكريم):))511 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: محمد) اسباعي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الكريم) عبد  اسباعي  السيد 
زنقة) ( 1 شقة) ( 9 عمارة) عنوانه(ا))

الرباط) ( 1191 ربل توبقال اكدال)

املغرب.

عنوانه(ا)) محمد  اسباعي  السيد 

 62111  8 رقم) لحسن  اوالد  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم) عبد  اسباعي  السيد 
زنقة) ( 1 شقة) ( 9 عمارة) عنوانه(ا))

الرباط) ( 1191 ربل توبقال اكدال)

املغرب

عنوانه(ا)) محمد  اسباعي  السيد 

 62111  8 رقم) لحسن  اوالد  حي 

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)87 .

638I

socogese

«MULTI PRO HOLDING«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

 «MULTI PRO HOLDING»

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: زاوية 

زنقة حمو الزياني وشارع عبد الكريم 

الخطابي - 31111 فاس املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6 193

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) يناير) 212) (17 في) املؤرخ 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع)

النظام) تحيين  القانون:) مقتضيات 

األسا�سي للشركة

الرأسمال)=)100.000،00)درهم):

السيد بنجلون بنقاسم محمد)---

-&gt;(90.000،00)درهم

السيدة بنجلون بنقاسم))))))-----

&gt;(10.000،00)درهم

  111 (= اإلرتماعية) الحصص 

حصة

السيد بنجلون بنقاسم محمد)---

-&gt;(900)حصة

السيدة بنجلون بنقاسم))))))-----

&gt;(100)حصة

املسيرة السيدة بنمصور ياسمينة)

وذلك ملدة غير محدودة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم)78 / 212.

639I
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BMH EXPERTS

ORC DISTRIBUTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

BMH EXPERTS

 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

 ORC DISTRIBUTION SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: 9 شارع 

املسعودي الدور األر�سي - الدار 

البيضاء - - الدار البيضاء اململكة 

املغربية.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.763299

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2121 درنبر) في) 3) املؤرخ 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع)

قررت الجمعية) مقتضيات القانون:)

العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ)

: 2/3 /2121

-)لتحديث صالحيات املديرين على)

النحو التالي:

بالنسبة لجميع أعمال اإلدارة) (o

ملزمة) الشركة  ستكون  (، اليومية)

للمديرين) املنفصل  بالتوقيع  قانوًنا 

تفويض) لديه  الذي  للشخص  أو 

ألي) بالنسبة  (، ذلك) ومع  للسلطة.)

التزام يزيد عن مليوني)(2،000،000) 

املشترك) التوقيع  فإن  (، درهم)

للمديرين ضروري إللزام الشركة.

o)ومع ذلك)،)بالنسبة للمدفوعات)

 ORCHESTRA مجموعة) لشركات 

 (ORCHESTRA PREMAMAN

و) (NEWORCH SA و) (/( France

 ORCHESTRA PREMAMAN /

 ORCHESTRA MAROC(و(Belgium

SARL))،)ال يورد حد أق�سى)،)توقيع)

مدير واحد كاٍف.

النظام) من  ( 5 املادة) تعديل  (-
األسا�سي تباعا مع بقاء)املواد األخرى)

دون تغيير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 1 3.

6 1I

PLURIDIS

LASSER WIND AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئر أنزران و زنقة القائد 
األشطر عمارة ربح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 6  - املعاريف ، 21371، 

الدار البيضاء املغرب
LASSER WIND AFRICA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  31 
شارع ابراهيم الروداني إقامة الشفا 
الطابق 5 الشقة رقم 1   - 21111  

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  87399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (2 
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  اإلقتضاء)

.LASSER WIND AFRICA
تركي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتجهيز أرهزة القياس.
 31 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع ابراهيم الروداني إقامة الشفا)
  21111 (- ( ( 1 الشقة رقم) (5 الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 Lasser(Eolica(SL(:((100(الشركة

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 Lasser( Eolica( SL الشركة)

 9 شارع ميغيل فليتا رقم) عنوانه(ا))

28137)مدريد إسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحاجي)) ياسين  محمد  السيد 

 Altair( n°( 38( Piso( en عنوانه(ا))

puerta(C(50012)سرقسطة إسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763238.

6  I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

NEW NOUCEIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 15

 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

NEW NOUCEIR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي    زنقة 

مو�سى ابن نصير - 21251 الدار 

البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  753

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

يناير) 212)تم اإلعالم) (15 املؤرخ في)

بوفاة الشريك عمر ابويحيى و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2121 درنبر) (22 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

السيد(ة))شادية ررائي))،))135.  

حصة).

((، ( ابويحيى) يوسف  السيد(ة))

5  .2)حصة).

 2.  5 ( السيد(ة))علي ابويحيى))،)

حصة).

السيد(ة))هدى ابويحيى))،))217.  

حصة).

((، ( ابويحيى) بشرى  السيد(ة))

218. )حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)66 763.

6 2I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

NEW NOUCEIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 15

 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

NEW NOUCEIR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي    زنقة 

مو�سى ابن نصير - 21251 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  753

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) يناير) 212) (15 املؤرخ في)

ابو) السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

لوفاة) تبعا  آخر  كمسير  علي  يحيى 

املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)66 763.

6 3I
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 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

NEW NOUCEIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 15
 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
NEW NOUCEIR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي    زنقة 
مو�سى ابن نصير - 21251 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  753

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) يناير) 212) (15 املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

ابويحيى بشرى كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)66 763.

6  I

A&H RENOVATION

A&H RENOVATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

A&H RENOVATION
دكان رقم 8  صوكوما   ، 51 1 ، 

مراكش املغرب
A&H RENOVATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : دكان رقم 

8  صوكوما   - 51 1  مراكش 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7373 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) املؤرخ في) 3)درنبر)
ذات) شركة  (A&H RENOVATION
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
  11.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإلرتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
  1 51 (- صوكوما) ) ( 8 دكان رقم)
مراكش املغرب نتيجة لنقص االنتاج)

و املنافسة الشديدة....
و عين:

الحفيظي) ( ( الدين) عز  السيد(ة))
ا) عمارة  منيس  اقامة  عنوانه(ا)) و 
1111 )مراكش) الشقة) )السماللية)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
دكان) وفي  (2121 درنبر) بتاريخ) 3)
رقم)8 )صوكوما) )-)51 1 )مراكش)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمراكش)

 212)تحت رقم)21175 .

6 5I

zagora(consulting(sarl

MASTER STP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
رقم9    شارع محمد 

الخامس ، 7911 ، زاكورة 
املغرب--------------------

MASTER STP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي النخيل 
تاكونيت - 7911  زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 2 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
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  اإلقتضاء)

.MASTER STP
اشعال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة او البناء.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
زاكورة) ( 7911 (- تاكونيت) النخيل 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الصمد) عبد  حمزاوي  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (5.111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الصمد) عبد  حمزاوي  السيد 
رقم)     (2 بلبكار) م  ح  عنوانه(ا))

1111 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الصمد) عبد  حمزاوي  السيد 
رقم)     (2 بلبكار) م  ح  عنوانه(ا))

1111 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

 212)تحت رقم)  .
6 6I

مكت  الخبرة في املحاسبة

STE VAMOS DIGITAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكت  الخبرة في املحاسبة
21 زنقة ابن بطوطة ، 52111، 

الراشيدية املغرب
 STE VAMOS DIGITAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : شارع 
محمد الزرقطوني رقم 33 الطابق 
التاني - 52111 الراشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 2597

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) ( 2 املؤرخ في)
 STE VAMOS DIGITAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)
محمد) شارع  اإلرتماعي  مقرها 
التاني) الطابق  (33 رقم) الزرقطوني 
نتيجة) املغرب  الراشيدية  (52111 (-

إلنعدام فرص األسثتمار.
و عين:

و) حمداني  ( أنس) ( السيد(ة))
عنوانه(ا))حي سيدي الغازي بالعربي)
الريصاني) (52 51   2 رقم) (28 زنقة)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  يناير) 212) ( 2 بتاريخ)
الطابق) (33 رقم) الزرقطوني  محمد 

التاني)-)52111)الراشيدية املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير) 212)تحت رقم) 5.
6 7I

CRI MEKNES

STE SORAPROMO SARL
إعالن متعدد القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

STE SORAPROMO SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: املحل 
رقم 5  الفاضلية   إ 6    - - مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.  855

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2121)تم اتخاذ) 29)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
االرتماعي) املقر  تغيير  مايلي:))
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  5 رقم) املحل  العنوان:) من  للشركة 
إلى العنوان) مكناس,) إ6) ( ( الفاضلية)
تجزئة) رقم) 27) املحل  (: الجديد)

مرران) )مكناس
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:))
من) للشركة  االرتماعي  املقر  تغيير 
العنوان:)املحل رقم)5))الفاضلية)))إ6 
املحل) (: إلى العنوان الجديد) مكناس,)

رقم) 27)تجزئة مرران) )مكناس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)97 .
6 8I

CRI MEKNES

 STE COMPTOIR SOUSS
PEINTURE

إعالن متعدد القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE COMPTOIR SOUSS
PEINTURE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: العمارة 
  شارع األطلس شقة    الطابق 
الرابع لعويجة - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3 987
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) يناير) 212) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
سهم للسيد) (( 1111) ( بيع) (• مايلي:)
البطاقة) حامل  الخياطي  محسين 
لصالح) ( (D69956 (رقم الوطنية 
حامل) (، اغلياص) طارق  السيد 
(• (.D7195 2 البطاقة الوطنية رقم)
مديرا) اغلياص  طارق  السيد  تعيين 
محسين) السيد  واستقالة  رديدا.)
الخياطي من هذا املنص  اإلداري.)•)

تعديل النظام األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

•)بيع)(1111 ))سهم للسيد محسين)

الوطنية) البطاقة  حامل  الخياطي 
رقم) D69956))لصالح السيد طارق)

الوطنية) البطاقة  حامل  (، اغلياص)
رقم)D7195 2.)•)تعيين السيد طارق)

واستقالة) رديدا.) مديرا  اغلياص 

هذا) من  الخياطي  محسين  السيد 

النظام) تعديل  (• اإلداري.) املنص  

األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم)531.

6 9I

FIDUCO TANTAN

 BOUBAK GENERAL

ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCO TANTAN

 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN(maroc

   BOUBAK GENERAL ENERGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : زنقة 

سيدي احمد الركيبي - 82111 

طانطان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.  85

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر حل) 16)درنبر) املؤرخ في)

   BOUBAK GENERAL ENERGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)

مقرها اإلرتماعي زنقة سيدي احمد)

املغرب) طانطان  (82111 (- الركيبي)

مع) الشركة  تأقلم  لصعوبة  نتيجة 

محيط املنافسة.

و عين:
و) البكري  ( ( حسن) السيد(ة))
عنوانه(ا))رقم)28)بلوك) )حي املسيرة)
82111)طانطان املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زنقة) وفي  (2121 درنبر) (16 بتاريخ)
 82111 (- الركيبي) احمد  سيدي 

طانطان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطان))بتاريخ) 1)فبراير)

 212)تحت رقم) 32/212.

651I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 LA MAISON DU
BOULANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 15
 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
  LA MAISON DU BOULANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 19 زنقة 

طوغيسلي (محج 2 مارس) - 21111 
الدار البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 67793
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
يناير) 212)تم اإلعالم) ( 2 املؤرخ في)
بوفاة الشريك عمر ابويحيى و توزيع)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2121 درنبر) (22 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

 311 ( (، ( شادية ررائي) السيد(ة))
حصة).

السيد(ة))يوسف ابويحيى))،))711 
حصة).

 711 ( (، ( ابويحيى) علي  السيد(ة))
حصة).

 351 ( (، ( هدى ابويحيى) السيد(ة))
حصة).

 351 ( السيد(ة))بشرى ابويحيى))،)
حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)67 763.
65 I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 LA MAISON DU
BOULANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير رديد للشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 15
 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
  LA MAISON DU BOULANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 19 زنقة 

طوغيسلي (محج 2 مارس) - 21111 
الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 67793
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) يناير) 212) ( 2 املؤرخ في)
ابو) السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

يحيى علي كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)67 763.
652I

CRI MEKNES

  TRAVAUX SAHARA-MEK
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA
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 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 TRAVAUX(SAHARA-MEK  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي كراج برقم 
239 رياض االسماعيلية  الشطر ك   

- 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52  9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.TRAVAUX(SAHARA-MEK((SARL

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاري)-)أشغال متنوعة أو البناء..

عنوان املقر االرتماعي):)كراج برقم)
239)رياض االسماعيلية))الشطر ك)))-)

51111)مكناس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
TRAVAUX( SAHARA- الشركة)
):)MEK((SARL)حصة بقيمة) (1.000

11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العربي طاهري)))عنوانه(ا))
مكناس) (51111  6 النعيم) (325 رقم)

املغرب.
)حسن حمدي عنوانه(ا)) ( السيد)
شارع دي أماريس راردان دي) ( 58

أوريي))11 83)تولون فرنسا.
السيد مصطفى حمدي عنوانه(ا))
58 )شارع روردان س ط و ماري س)

   11 83)تولون فرنسا.
  58 السيد علي هادي عنوانه(ا))
روردان)) كابرييل  سيررون  شارع 

11 83)تولون فرنسا.

حمدي) العزيز  عبد  السيد 
سيررون) شارع  ( 58 عنوانه(ا))
تولون) (83 11 ( روردان) كابرييل 

فرنسا.

السيد يوسف حمدي عنوانه(ا))

58 )شارع كابرييل روردان س ط و)

ماري و)3  11 83)تولون فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العربي طاهري)))عنوانه(ا))
مكناس) (51111  6 النعيم) (325 رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم)517.

653I

WAY CONSEIL

TAMAZT GENERAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TAMAZT GENERAL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة 

5  الطابق   عمارة 3  اقامة 6  

تجزيئة   تامنصورت - 1311  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  177 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5

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  اإلقتضاء)

. TAMAZT GENERAL

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير البضائع

تارر في املنتجات الغذائية).

  5 :)شقة) عنوان املقر االرتماعي)

الطابق) )عمارة)3 )اقامة)6 )تجزيئة)

مراكش) ( 1311 (- تامنصورت) ( 

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد السعيدي محمد):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد السعيدي محمد عنوانه(ا))

درب الزاهيري رقم)79 )سيبع)1311  

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السعيدي محمد عنوانه(ا))

درب الزاهيري رقم)79 )سيبع)1311  

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم) 177  .

65 I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

 LA MEDITERRANEENNE
DU BETON S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res(LES(QUARTES(TEMPS(Bloc

 C(N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب

 LA MEDITERRANEENNE DU

BETON S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الطريق 
اإلقليمية رقم  71 ، طريق تطوان- 

القصر الصغير، كلم 7، رماعة 
صدينة،  -  9316 تطوان املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3919
العام) الجمع  بمقت�سى 
درنبر) (28 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2121
درهم») (6.111.111« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») ( .111.111« من) أي 
((: طريق) عن  درهم») ( 1.111.111»
أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)57.
655I

FIDUCIAIRE(DE(SAFI(«FIDUSAF

 ABDA FOURNITURE «SARL
«A ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE(DE(SAFI «FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI(MAROC
 ABDA(FOURNITURE «SARL(A
ASSOCIE UNIQUE» شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N° : وعنوان مقرها اإلرتماعي

 25 AV(MOHAMMED(V(VILLE
NOUVELLE  - 46000 اسفي 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.87 5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) يناير) 212) (15 املؤرخ في)
 ABDA( FOURNITURE( «SARL( A
ذات) شركة  («ASSOCIE UNIQUE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
  11.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
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 N° اإلرتماعي) درهم وعنوان مقرها 

 25 AV MOHAMMED V VILLE

NOUVELLE((-(46000)اسفي املغرب)

نتيجة لغياب التام لنشاط الشركة)

مند إنشائها.

و عين:

 HASSANE  EL السيد(ة))

عنوانه(ا)) و  (BOUATMANI

املغرب) اسفي  (HASSANE  6111

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 N° 25 وفي) يناير) 212) (15 بتاريخ)

 AV MOHAMMED V VILLE

اسفي) (NOUVELLE( ( -( 46000

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 3 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

 212)تحت رقم)25.

656I

DK PARTNERS MAROC

DROP MONEY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

DROP MONEY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 8  - 

21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8  95

 12 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) 212)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DROP(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MONEY
التعهد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) نفسه  عن  نيابة  يمارس  الذي 
وضع أو إدارة األوراق املالية القابلة)
األوراق) في  املعامالت  في  (، للتحويل)

املالية أو في السيطرة على الشركات.
59)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
(- ( 8 رقم) (6 الطابق) الزرقطوني 

21111)الدارالبيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 311.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 CAPONE RESEARCH الشركة)
S.L(:((2.250)حصة بقيمة)11 )درهم)

للحصة).
 751 ( (: ساركار) أفيجيت  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 CAPONE RESEARCH الشركة)
متعدد) فضاء) موقع  عنوانه(ا)) (S.L
 36 بارك) األغراض بوليجون رقم) ،)

،)فيالوز)3 193))بورغوس إسبانيا.
السيد أفيجيت ساركار عنوانه(ا))
 19113 ( ب) (2 (، (5 كالي بوزو سيكو)

بورغوس إسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أفيجيت ساركار عنوانه(ا))
 19113 ( ب) (2 (، (5 كالي بوزو سيكو)

بورغوس إسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم)-.
657I

LEADER FINANCE

STE VIZA BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT  N° 2

 IMM 520 AL(MANAR
 OPERATION(CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC
STE VIZA BATIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي  تجزئة 

املسار رقم 821 الطابق األول شقة 
رقم 2 مراكش - 1111  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  18 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VIZA BATIMENT
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة) ( (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الطابق األول شقة) (821 املسار رقم)
مراكش) ( 1111 (- مراكش) (2 رقم)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: السيد أطرحي الحسين)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أطرحي الحسين عنوانه(ا))
رقم) املسار  تجزئة  ( الحسين) أطرحي 
  1111 مراكش) آسفي  طريق  ( 59

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أطرحي الحسين عنوانه(ا))
رقم) املسار  تجزئة  ( الحسين) أطرحي 
  1111 مراكش) آسفي  طريق  ( 59

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمراكش)

 212)تحت رقم)21196 .

658I

distra(conseils

 DEVINNO
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

distra(conseils
رقم 2 بلوك  2 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 1111 ، مراكش املغرب
 DEVINNO CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 LOCAL وعنوان مقرها اإلرتماعي
 SIS(A(N°46 ETAGE(N°1 DERB

 SAGUIA HAY HASSANI
MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  17 9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEVINNO CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)

البناء)و االشغال املختلفة
-)االشغال املومية

(: االرتماعي) املقر  عنوان 
 LOCAL SIS A N° 6 ETAGE N° 
 DERB SAGUIA HAY HASSANI
مراكش) (MARRAKECH( -( 40000

املغرب.
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أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 ( (: السيد ايوب ملليح)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: بوعادل) ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايوب ملليح عنوانه(ا))رياض)
تامنصورت) ( 3 رقم) فيال  البديع 

مراكش)1111 )مراكش املغرب.
السيد ابراهيم بوعادل عنوانه(ا))
شارع املصلى رقم)276)سيبع مراكش)

1111 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب ملليح عنوانه(ا))رياض)
تامنصورت) ( 3 رقم) فيال  البديع 

مراكش)1111 )مراكش املغرب
السيد ابراهيم بوعادل عنوانه(ا))
شارع املصلى رقم)276)سيبع مراكش)

1111 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم) 999  .
659I

IMD TRANS

IMD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMD TRANS
 ،RUE(ABDELLAH ، 20000 6 

maroc الدار البيضاء
IMD TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي  6 زنقة 
عبدهللا مديوني ط  ش2 - 21181 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 87 6 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.TRANSPORT
زنقة) (6 (: عنوان املقر االرتماعي)
 21181 (- ش2) عبدهللا مديوني ط )

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: منير) عتيقة  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) منير  عتيقة  السيدة 
زناتة رقم)386)تجزئة كرم عين السبع)

21111)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) منير  عتيقة  السيدة 
زناتة رقم)386)تجزئة كرم عين السبع)
21111)الدار البيضاء)الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762989.
661I

FIDUNEL

L›INSTITUT G
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 
21111، الدار البيضاء املغرب

L›INSTITUT G شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي  2 شارع 

عبد الهادي بوطال  الطابق   
تجزئة أوبا - 21231 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 8667 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 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  اإلقتضاء)

.L’INSTITUT G
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالوره) والعناية  الحالقة،التجميل 

والجسم بصفة عامة.
عنوان املقر االرتماعي):) 2)شارع)
عبد الهادي بوطال  الطابق) )تجزئة)

أوبا)-)21231)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: السيدة غزالن الواثقي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة غزالن الواثقي عنوانه(ا))
شارع) رقم) ) (7 زنقة) النسيم  حي 
الدار) (21231 بوطال ) الهادي  عبد 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة غزالن الواثقي عنوانه(ا))
شارع) رقم) ) (7 زنقة) النسيم  حي 
الدار) (21231 بوطال ) الهادي  عبد 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

66 I

FITICOF

PRICE CONSTRUCTIONS
إعالن متعدد القرارات

FITICOF

9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

31111، فاس املغرب

 PRICE CONSTRUCTIONS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: شارع 

الجوالن زنقة طنجة إقامة يسر شقة 

  - 31111 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.233 5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)يناير) 212

تم اتخاذ القرارات التالية:)

إقرار بوفاة الشريك) (1- قرار رقم)

اإلداري:)الذي ينص على مايلي:)-)وفاة)

الشريك املسير السيد خضرة بوبكر)

ببتاريخ)2/2121 /17

رديد) مسير  تعيين  (2- رقم) قرار 

(- مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)

)خضرة سلمى مسيرة) تعيين السيدة)

رديدة للشركة))لفترة غير محدودة

تغيير املقر اإلرتماعي) (3- قرار رقم)

للشركة:)الذي ينص على مايلي:)-)املقر)

اإلرتماعي الجديد للشركة بفاس)63 

س باب الغول ظهر املهراز

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7):)الذي ينص على مايلي:)

 2.8 2.511 (: شكير العلوي نعيمة) (-

  .193.711 (: خضرة مهدي) ( درهم-)

  3.1 6.911 (: مريم) خضرة  ( درهم-)

 3.1 6.911 (: خضرة سلمى) (- درهم)

درهم))

بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:
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 28. 25 (: نعيمة) العلوي  شكير 

  1.937 (: مهدي) خضرة  (- حصة)

حصة)-)خضرة مريم):)69 .31)حصة)

-)خضرة سلمى):)69 .31)حصة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) بتاريخ) 2) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 336/212.

662I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

 STE HORIZON POINT

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 STE JURITAX CONSULTING

SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE(QUARTIER

 INDUSTRIEL(SIDI(GHANEM ،

40110، MARRAKECH(MAROC

 STE HORIZON POINT MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي  23 

القصبة املسيرة 3  - 1  1  مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77179

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2121)تقرر حل) 1 )درنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 STE HORIZON الوحيد) الشريك 

رأسمالها) مبلغ  ( (POINT MAROC

مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111

  3 املسيرة) القصبة  اإلرتماعي) 23)

(: مراكش املغرب نتيجة ل) ( 1  1 (-

عدم القدرة على تحقيق الهدف الذي)

من أرله أنشات الشركة.

ب) 23  التصفية  مقر  حدد  و 

القصبة املسيرة)3))-)1  1 )مراكش)

املغرب.)

و عين:

بايددة و) ( عبد الجبار) السيد(ة))

عنوانه(ا))املسيرة)3)حرف ب القصبة)

مراكش املغرب) ( 1  1 رقم) 23  ( 

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) (21 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم) 968  .

663I

ائتمانية))الخبرة

DRESTATIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

ائتمانية  الخبرة

9   زنقة  املدينة ، 11 26، برشيد 

املغرب

DRESTATIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي ارض 

السوق شارع محمد الخامس  - 

11 26 برشيد املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  5 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) يناير) 212) ( 9 في) املؤرخ 

»استشارات) من) الشركة  نشاط 

مالية»)إلى)»

حراسة املباني العامة و الخاصة)-)

التشغيل و التفاوض».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

 212)تحت رقم)87.

66 I

شركة رهاد املحاس 

شركة انستا اكسبير 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة رهاد املحاس 
الرقم 12 عمارة نياس شارع احمد 

الطي  بنهيمة املدينة الجديدة 
أسفي ، 6111 ، أسفي املغرب

شركة انستا اكسبير شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 5 شارع 
شكي  ارسالن حي رنان الشقوري 

أسفي - 6111  أسفي املغرب. - 
6111  أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
انستا اكسبير شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد).
غرض الشركة بإيجاز):)-)الدراسة)

و الصيانة.
-بيع وتركي  املعدات الكهربائية)
والكمبيوترية ومعدات التشغيل اآللي)

والسالمة.
-التجارة.

شارع) (5 (: عنوان املقر االرتماعي)
شكي  ارسالن حي رنان الشقوري)
(- املغرب.) أسفي  ( 6111 (- أسفي)

6111 )أسفي املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد الفردو�سي)):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الفردو�سي) محمد  السيد 

ارسالن) شكي   شارع  (3 عنوانه(ا))

  6111 ( آسفي) الشقوري  ارنان 

آسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الفردو�سي) محمد  السيد 

ارسالن) شكي   شارع  (3 عنوانه(ا))

  6111 ( آسفي) الشقوري  ارنان 

آسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (22 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

 212)تحت رقم)-.

665I

EL HASSANI AUDIT ET CONSEILS

WEAREONE
إعالن متعدد القرارات

 EL HASSANI AUDIT ET

CONSEILS

 BD ZERKTOUNI  3 

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

WEAREONE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: 3 زنقة 

قي�سي شارع املنارة طوب كابي سابقا 

الدار البيضاء - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)أكتوبر)2121)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
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على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مايلي:)تفويت السيد الحساني سمير)
11 )حصة ارتماعية لفائدة السيد)

الحساني اسماعيل
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
  11 الحساني سمير) السيد  تفويت 
بارا) السيد  لفائدة  حصة ارتماعية 

طارق
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:))
 211 فهد) الحساني  السيد  تفويت 
بارا) السيد  لفائدة  حصة ارتماعية 

طارق
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
تفويت السيدة بن شقرون قمر)211 
بارا) السيد  لفائدة  حصة ارتماعية 

طارق
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
سمير) الحساني  السيد  ( استقالة)

واعطائه ابراء)ذمة كاملة و نهائية
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير النشاط االرتماعي للشركة
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
(: نقل مقر الشركة الى العنوان التالي)
3))زنقة قي�سي شارع املنارة طوب كابي)

سابقا الدار البيضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأس املال
على) ينص  الذي  (: 5 ( رقم) بند 

مايلي:)تعيين املسير
على) ينص  الذي  (: 6 رقم) بند 

مايلي:)صالحيات اإلدارة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2121)تحت رقم)753856.

666I

STE DOMICILE CONSEIL

STE AGRI TADDART SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

STE DOMICILE CONSEIL
 ،AV(MED(V ، 35100

ررسيف املغرب

   STE AGRI TADDART SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي مزنين 
رقم 2، ملك الخمار شارع طي  

كوناد ررسيف. - 11 35 ررسيف 

املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 725

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تم تعيين) 7 )درنبر) املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

الدغلي محمد))كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)5 )يناير)

 212)تحت رقم) 975/212.

667I

fidomek

NAWAF DINDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek

 N(A11 ALAMIRA 1 6EME(ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL(MARINI ، 50000، meknes

maroc

NAWAF DINDE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

املنصور رقم  11   - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (  

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  اإلقتضاء)

.NAWAF DINDE
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
املنصور رقم) 11 ))-)51111)مكناس)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة الباز زهور):))111. )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الباز زهور عنوانه(ا))ايت)
 5 111 بوهو رماعة ايت حرز هللا)

الحار  املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الباز زهور عنوانه(ا))ايت)
 5 111 بوهو رماعة ايت حرز الل)

الحار  املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 9 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)298.
668I

IMD TRANS

 SMAIL BAGS
MAROQUINERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IMD TRANS
 ،RUE(ABDELLAH ، 20000 6 

maroc الدار البيضاء
 SMAIL BAGS MAROQUINERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي  6 زنقة 
عبدهللا مديوني ط  ش2 - 21181 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87 59

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (2 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SMAIL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BAGS MAROQUINERIE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

MAROQUINERIE

. IMPORT

زنقة) (6 (: عنوان املقر االرتماعي)

 21181 (- ش2) عبدهللا مديوني ط )

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: شكري) مراد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 28 السيد مراد شكري عنوانه(ا))

تجزئة االزهري)2)االلفة)21111)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 28 السيد مراد شكري عنوانه(ا))

تجزئة االزهري)2)االلفة)21111)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762991.

669I
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FIDUNEL

ELEVAGE FOCUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 
21111، الدار البيضاء املغرب

ELEVAGE FOCUS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية محج 
اللة الياقوت و زنقة العرعار اقامة 
غاليس العمارة 9 الطابق   الشقة 
7  - 21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 86393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16
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  اإلقتضاء)

.ELEVAGE FOCUS
تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املوا�سي وكل ما يتعلق بالفالحة بشكل)

عام.
زاوية) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
العرعار) زنقة  و  الياقوت  اللة  محج 
الطابق)   (9 العمارة) غاليس  اقامة 
البيضاء) الدار  (21111 (- ( 7 الشقة)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
111. )حصة) ( (: السيد زيد خليل)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 5 عنوانه(ا)) خليل  زيد  السيد 
حي) (3 شقة) (2 طابق) بارتنون  زنقة 

البيضاء) الدار  (21361 املستشفيات)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 5 عنوانه(ا)) خليل  زيد  السيد 
حي) (3 شقة) (2 طابق) بارتنون  زنقة 

البيضاء) الدار  (21361 املستشفيات)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

671I

STE(FIDU-LIDOU(SARL

SAD FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE(FIDU-LIDOU(SARL

 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA

 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME

 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC

SAD FOOD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  3 

تجزئة رنان الزهر املررة  - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOOD
مطعم،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجارة.
رقم) 3  (: عنوان املقر االرتماعي)
 31111 (- ( تجزئة رنان الزهر املررة)

فاس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الغني الدوخي):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدوخي) الغني  عبد  السيد 
عنوانه(ا))رقم) 3)تجزئة رنان الزهر)

املررة))31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدوخي) الغني  عبد  السيد 
عنوانه(ا))رقم) 3)تجزئة رنان الزهر)

املررة))31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 212/ 38.
67 I

خبرة))الشرق

BET JERA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
خبرة  الشرق

9  شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 9  شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
BET JERA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة 
تقع بالطابق االول ب  5 طريق 

السعيدية حي املجد بركان - 63311 
بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BET (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JERA

مكت ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات التقنية.

شقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

طريق) ب) 5) االول  بالطابق  تقع 

 63311 (- السعيدية حي املجد بركان)

بركان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الشركة)BET(JERA(:((1.000)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

  111 (: ررودي) امين  السيد  (

بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا))) ررودي  امين  السيد 

 5)طريق السعيدية حي املجد بركان)

63311)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا))) ررودي  امين  السيد 

 5)طريق السعيدية حي املجد بركان)

63311)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( ببركان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 57/212.

672I
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LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

POTENTIAL FOR AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE(pETIT
 PARADIS, 7EME(ETAGE ،

20330، CASABLANCA(MAROC
POTENTIAL FOR AFRICA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي تقاطع 

زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 
بارادي طابق 7 - 21331 الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87263
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.POTENTIAL FOR AFRICA
ٱستشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)

في التسيير.
تقاطع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي)
الدار) (21331 (- (7 طابق) بارادي 

البيضاء))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة شانطال راكلين سارى))):))
81)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  1 ( (: منصف) لطيفة  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  1 ( (: الشاديلي) حنان  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
سارى))) راكلين  شانطال  السيدة 
رقم) 23  الوفاء) تجزئة  عنوانه(ا))

شقة)5 )املحمدية)21111)املحمدية)

املغرب.

السيدة لطيفة منصف عنوانه(ا))

رقم) امين  اقامة  غاندي  شارع  ( 82

الدار) (21111 حي الراحة البيضاء) (2

البيضاء)املغرب.

السيدة حنان الشاديلي عنوانه(ا))
املعاريف) الحرمين  امام  زنقة  ( 2

21111)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سارى))) راكلين  شانطال  السيدة 
رقم) 23  الوفاء) تجزئة  عنوانه(ا))

شقة)5 )املحمدية)21111)املحمدية)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
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AHAL  ELKADI CAR  SARL AU 

 AHAL  ELKADI CAR  SARL
AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AHAL  ELKADI(CAR  SARL(AU

مدينة الوحدة الشطر الثاني رقم 
572J  العيون ، 71111، العيون 

املغرب

  AHAL  ELKADI(CAR  SARL(AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي مدينة 

  572J الوحدة الشطر الثاني رقم
العيون العيون 71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  AHAL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. ELKADI CAR  SARL AU
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق).
مدينة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
  572J رقم) الثاني  الشطر  الوحدة 
العيون) (71111 العيون) العيون 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: ( القا�سي) الخير  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( القا�سي) الخير  السيد 
حي سيدي محمد زنقة ام كرين رقم)

67)العيون)71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( القا�سي) الخير  السيد 
حي سيدي محمد زنقة ام كرين رقم)

67)العيون)71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 253/212.
67 I

اورو افريك إكسبير

LABORATOIRE NORD-«
 AFRIC DE GENIE CIVIL

L.N.A.G.C. «  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

1111 ، مراكش املغرب

 LABORATOIRE(NORD-AFRIC»
 DE GENIE CIVIL L.N.A.G.C.
SARL  » شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 
االول رقم 2 تجزئة املعزوزية 2-6 
سيدي غانم مراكش - 1111  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1765
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 LABORATOIRE( NORD-AFRIC»
  DE GENIE CIVIL L.N.A.G.C. »

.SARL
مختبر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجارب ومراقبة الجودة.
الطابق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 6-2 املعزوزية) تجزئة  (2 رقم) االول 
  1111 (- مراكش) غانم  سيدي 

مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ايت الفقيه رضوان):))251 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
251)حصة) ( (: السيد حنيني داود)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
 251 ( (: الحسين) بدواني  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 251 ( (: السيد تويزي نصر الدين)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
رضوان) الفقيه  ايت  السيد 
اداسيل) اسايس  دوار  عنوانه(ا))

شيشاوة)111  )شيشاوة املغرب.



3099 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

عنوانه(ا)) داود  حنيني  السيد 

ورزازات) ( 2 رقم) الده   وادي  حي 

5111 )ورزازات املغرب.

السيد بدواني الحسين عنوانه(ا))

  1 ( عمارة) (3 االزدهار) (9 املحاميد)

  1111 اسكجور مراكش) شقة) 2)

مراكش املغرب.

الدين) نصر  تويزي  السيد 

ايت) علي  الشيخ  ايت  حي  عنوانه(ا))

اورير مراكش)1111 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدين) نصر  تويزي  السيد 

ايت) علي  الشيخ  ايت  حي  عنوانه(ا))

اورير مراكش)111 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)-.
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خبرة))الشرق

MASTERS RECYCLING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

خبرة  الشرق

9  شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 9  شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

MASTERS RECYCLING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة تقع 

ب طريق   اقامة 2 شقة رقم 37 

مرينا السعيدية بركان - 63311 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MASTERS RECYCLING

غرض الشركة بإيجاز):)استخراج)

املعادن.

شقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شقة رقم) (2 اقامة) تقع ب طريق) )

 63311 (- مرينا السعيدية بركان) (37

بركان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 MASTERS الشركة)

RECYCLING(:((1.000)حصة بقيمة)

11 )درهم للحصة).

 511 (: ناصري) محمد  السيد  (

بقيمة)11 )درهم.

السيد بنيدن اسطو مرين ريرارد):)

511)بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ناصري  محمد  السيد 

37)مرينا) 2)شقة رقم) طريق) )اقامة)

بركان) (63311 بركان) السعيدية 

املغرب.

السيد بنيدن اسطو مرين ريرارد)

هولندا) (1000aa هولندا) عنوانه(ا))

هولندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ناصري  محمد  السيد 

37)مرينا) 2)شقة رقم) طريق) )اقامة)

بركان) (63311 بركان) السعيدية 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 56/212.
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MCDF

MCDF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MCDF
 rue(daoud(eddahiri ، , 23
20330، Casablanca(Maroc
MCDF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 Parc وعنوان مقرها اإلرتماعي
 industriel(de(l’Aéroport

 Mohamed(V - CASABLANCA -
82 27 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3  5
الشريك) قرار  بمقت�سى 
 2121 نونبر) في) 2) املؤرخ  الوحيد 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع  تم 
أي) درهم») (5.111.111« قدره)
إلى) درهم») (7.111.111« من)
طريق) عن  درهم») ( 2.111.111»
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إرراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763297.

677I

fj(conseil

ماركتين امبالج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fj(conseil
رفم  15  الطابق  1 حي القدس 

12 ب 12 خريبكة ، 25111، 
خريبكة املغرب

ماركتين امبالج شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي السفلي 
رقم   حي البساتين دوار اوالد احمد 

اوالد عبدون خريبكة خريبكة 
25111 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) 212) (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 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ماركتين)

امبالج.

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)و بيع)

رميع انواع المبالج.

السفلي) (: املقر االرتماعي) عنوان 

رقم) )حي البساتين دوار اوالد احمد)

اوالد عبدون خريبكة خريبكة)25111 

خريبكة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سعيد) القسميوي  السيد 

اوالد) دوار  البسانين  حي  عنوانه(ا))

خريبكة) (25111 احمد اوالد عبدون)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سعيد) القسميوي  السيد 

اوالد) دوار  البسانين  حي  عنوانه(ا))

خريبكة) (25111 احمد اوالد عبدون)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

 212)تحت رقم)7 .

678I
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YF CONSULTING SERVICES

LILAL TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

LILAL(Trav شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الكراج 

الكائن بتجزئة الحوزية بلوك F رقم 

75 الحوزية القنيطرة. - 111   

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5861 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LILAL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Trav

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، تصدير و استيراد) النجارة العامة،)

أشغال مختلفة..

الكراج) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
رقم) (F الكائن بتجزئة الحوزية بلوك)

   111 (- القنيطرة.) الحوزية  (75

القنيطرة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة ميموني منى):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: خليل) بندحان  ( السيد)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) منى  ميموني  السيدة 

56)حي السالم فال فلوري القنيطرة)

111  )القنيطرة املغرب.

بندحان خليل عنوانه(ا)) ( السيد)

 2)زنقة لبنان إقامة الود الشقة)2  

القنيطرة)111  )القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) منى  ميموني  السيدة 

56)حي السالم فال فلوري القنيطرة)

111  )القنيطرة املغرب

بندحان خليل عنوانه(ا)) ( السيد)

 2)زنقة لبنان إقامة الود الشقة)2  

القنيطرة)111  )القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير) 212)تحت رقم) 8  8.

679I

ETS COMPTA HOUSE

AZOUMAG MOSAIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

AZOUMAG MOSAIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 

ازوماكن ايت لحسن كاف 

النسور خنيفرة - 112 5 كاف 

النسورخنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15

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  اإلقتضاء)

.AZOUMAG MOSAIQUE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 MARCAHND DE MATERIAUX

DE( CONSTRUCTION-

 TRANSPORTEUR DE

.MARCHANDISES-NEGOCIANT

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

النسور) كاف  لحسن  ايت  ازوماكن 

خنيفرة)-)112 5)كاف النسورخنيفرة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: حداوي) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حداوي  رشيد  السيد 

النسور) كاف  لحسن  ايت  ازوماكن 

خنيفرة)112 5)كاف النسور خنيفرة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حداوي  رشيد  السيد 

النسور) كاف  لحسن  ايت  ازوماكن 

خنيفرة)112 5)كاف النسور خنيفرة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) بتاريخ)  ) ( االبتدائية بخنيفرة)

 212)تحت رقم)6 .

681I

SOUHAL CONSULTING

JNAN ARROMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

JNAN ARROMANE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 اقامة 
انس ماروريل الطابق االر�سي رقم 
  شارع موالي عبد هللا - 1111  

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 7535

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 درنبر) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
نادية الشباني) (ة)) تفويت السيد)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (53 
168. )حصة لفائدة))السيد)(ة))زين )

املالك بتاريخ)31)درنبر)2121.
نادية الشباني) (ة)) تفويت السيد)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (53 
168. )حصة لفائدة))السيد)(ة))عبد)
درنبر) (31 بتاريخ) الشباني  الرحيم 

.2121
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (29 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)21136 .

68 I

smaticomp

ILMATEX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

smaticomp
 angle( bd( emile( zola( et( rue
 rethel( N( 20( 7eme( étage( -،

20300،(casablanca(maroc
 ILMATEX SARL AU



3101 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
البركة شارع الجودار محمد بن عبد 
هللا رقم 6   تجزئة البركة شارع 

الجودار محمد بن عبد هللا رقم 6   
21711 الدارالبيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21 6 3
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)16)يناير) 212)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
الصناعي) الحي  بالعنوان  الكائن  و  (-
سيدي غانم تجزئة رقم)75))-)1  1  
طرف) من  املسير  و  املغرب  مراكش 

السيد(ة))امين مصطفى.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)5 7635.
682I

STE CECONA SARL

BOUHAMED CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
BOUHAMED CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 11  
اخندوق احدادن الناظور 11  

اخندوق احدادن الناظور 62111 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 37 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
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  اإلقتضاء)

.BOUHAMED CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
  11 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
  11 الناظور) احدادن  اخندوق 
 62111 الناظور) احدادن  اخندوق 

الناظور املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: الياس) بوحامد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  111 (: الياس) بوحامد  السيد  (

بقيمة)11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الياس  بوحامد  السيد 
 62111 احدادن) اخندوق  دوار 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الياس  بوحامد  السيد 
الناظور) احدادن  اخندوق  دوار 

62111)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم)68 .
683I

ETS COMPTA HOUSE

TAZAGOURTE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

TAZAGOURTE TRAVAUX  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي املسيرة 

الوسطى خنيفرة - 111 5 خنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

363 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8

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  اإلقتضاء)

. TAZAGOURTE TRAVAUX

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة-املفاوضة.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 5 111 (- خنيفرة) الوسطى  املسيرة 

خنيفرة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد خديجة موسوت):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خديجة موسوت عنوانه(ا))

 5 111 حي املسيرة الوسطى خنيفرة)

خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خديجة موسوت عنوانه(ا))

 5 111 حي املسيرة الوسطى خنيفرة)

خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

 212)تحت رقم)32.

68 I

AMB CONSULTING

RIAD SIDI BENSLIMANE
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري)

(األشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

RIAD SIDI BENSLIMANE

بمقت�سى))الجمع العام االستثنائي)

مقرها) الكائن  (AT EVENTS لشركة)

 SIS A DERBE EL (: ب) االرتماعي 

 KOURI 23/2  QUARTIER

  SIDI( BENSLIMANE( ( ( -( 40000

MARRAKECH  MAROC)املؤرخ في)

 3)درنبر)2121)تقرر مايلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (

 SIS A DERBE (: التجاري الكائن ب)

 EL KOURI 23/2  QUARTIER

 SIDI( BENSLIMANE( ( -( 40000

املوقع) (، (MARRAKECH MAROC

(: (AT EVENTS شركة) طرف  من 

و) التجاري  لألصل  مالكة  بصفتها 

 BAB MANAGEMENT شركة)

بصفتها مسيرة حرة.

685I

FLASH ECONOMIE

SVIVA 46 TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SVIVA 46 TRANS

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلرتماعي: زنقة سلطان أبو 

الحسن عمارة اليعكوبي الشقة رقم 

2 -  تازة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية)

:تسمية) (SVIVA  6 TRANS

الشركة

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3102

غرض الشركة بإيجاز):
نقل البضائع للغير-

النقل الدولي للبضائع للغير-
غير) لألمتعة  الدولي  النقل 

املصحوبة-
أعمال مختلفة-

التنظيف)،البستنة)،متنوع؛)توفير)
عمال النظافة والبستانيين وغيرهم-

(رمع) الصلبة) النفايات  إدارة 
وتنظيف))-)إدارة املطامر العامة-

الصحي) الصرف  فرز  إدارة 
السائل-

استيراد-)تصدير-)تجارة-
املقر االرتماعي):)زنقة سلطان أبو)
الحسن عمارة اليعكوبي الشقة رقم)

2)-))تازة)-
:)رأسمال الشركة:)91.111)درهم،)

مقسم كالتالي-
السيد رمال الرتيمي):)311)حصة
السيد عزيز النهاري):)311)حصة

السيد محمد طعبور):)311)حصة
الشركة) :ستسير  التسيير)
عزيز) النهاري  السيد  طرف  من 
بتاريخ) الجنسية,املزداد  مغربي 
للبطاقة) الحامل  (, (1 /18/ 98 

Z35  59(الوطنية رقم
 SVIVA شركة) القانوني:) التوقيع 
بجميع) اإللتزام  تمت  ( 6 TRANS
،مع) األعمال والعمليات املتعلقة بها)

رميع بنوكها عن طريق:
 31.111.11 للقيمة التي تزيد عن)
التوقيعات) فصل  يتم  ال  (، درهًما)
الثالثة) من  اثنين  عن  املشتركة 

الشركاء)املوقعين التاليين:
الحامل) النهاري  عزيز  السيد 

Z35  59(للبطاقة الوطنية رقم
الحامل) الرتيمي  رمال  السيد 

Z 111  (للبطاقة الوطنية رقم
الحامل) ( طعبور) محمد  السيد 

 Z21 229(للبطاقة الوطنية
 31.111.11 للقيمة التي تقل عن)
درهم)؛)التوقيع الوحيد ألحد الشركاء)

املوقعين التاليين:
الحامل) النهاري  عزيز  السيد 

.Z35  59(للبطاقة الوطنية رقم

الحامل) الرتيمي  رمال  السيد 

Z 111  (للبطاقة الوطنية رقم

الحامل) ( طعبور) محمد  السيد 

 Z21 229(للبطاقة الوطنية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

. 212 

686I

N2M(CONSEIL-SARL

LOULOU SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

LOULOU SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم    - 

62111 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3 99

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

12)فبراير) 212)تقرر حل) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (LOULOU SERVICES

وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)
مقرها اإلرتماعي شارع الحسن االول)
الناظور) (62111 (- رقم)  ) (5 زنقة)

املغرب نتيجة ل):)-)انتهاء)الغرض من)

الشركة..

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- رقم)  ) (5 زنقة) االول  الحسن 

62111)الناظور املغرب.)

و عين:

و) عشاش  ( رمال) السيد(ة))

زنقة) 21  الشباب  شارع  عنوانه(ا))
62111)الناظور) 3 )حي الكندي) رقم)

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 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)89 .
687I

N2M(CONSEIL-SARL

LOULOU SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LOULOU SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي : شارع 
الحسن االول زنقة 5 رقم    - 

62111 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 3 99

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) (16 املؤرخ في)
ذات) شركة  (LOULOU SERVICES
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
اإلرتماعي شارع الحسن االول زنقة)
الناظور املغرب) (62111 (- رقم)  ) (5
نتيجة ل-)انتهاء)الغرض من الشركة.

و عين:
و) عشاش  ( رمال) السيد(ة))
زنقة) 21  الشباب  شارع  عنوانه(ا))
62111)الناظور) 3 )حي الكندي) رقم)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  يناير) 212) (16 بتاريخ)
(- رقم)  ) (5 زنقة) االول  الحسن 

62111)الناظور املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)28)يناير)

 212)تحت رقم)91 .
688I

Centre(de(Gestion(et(Comptabilité

ديتروا يخت

DETROITYACHT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Centre(de(Gestion(et

Comptabilité

 RUE(DE(FES 1ER(ETAGE(N°5، 8

90000، Tanger(Maroc

 -DETROITYACHT- ديتروا يخت

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 21 اقامة 

كاستيا شارع واد زيز الطابق 3 رقم 

2  - 91111 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ديتروا) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.-DETROITYACHT-(يخت

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات) وكراء) تسويق  سياحية 

البحرية.

عنوان املقر االرتماعي):)21)اقامة)
كاستيا شارع واد زيز الطابق)3)رقم)2  

-)91111)طنجة))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 811 ( (: نزار) الخرشفي  السيد 

حصة بقيمة)81.111)درهم للحصة).

محمد) عربيط  الخمال  السيد 

درهم) (21.111 حصة بقيمة) (211 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):



3103 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

عنوانه(ا)) نزار  الخرشفي  السيد 
حي لالشافية زنقة)28))رقم)5 91111 

طنجة املغرب.

محمد) عربيط  الخمال  السيد 

عنوانه(ا))حي بني مكادة القديمة زنقة)
83)رقم)2  91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) نزار  الخرشفي  السيد 
حي لالشافية زنقة)28))رقم)5 91111 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (21 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)7  238.

689I

AUDINET

T&B INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 13

 YOUSSEF(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC

T&B INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 97  شارع 

املقاومة الطابق السادس - 21111 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 T&B (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)مطور و)/)

أو مطور عقارات.

اقتناء)وبيع وتأرير رميع العقارات)

العقارية) الحقوق  ورميع  الحضرية 

غير املقسمة

إنشاء)رميع التقسيمات الفرعية)

أو اإلرزاءات أو بيع األرض أو البناء)
كلًيا أو رزئًيا أو بأي وسيلة أخرى

تأرير رميع األرا�سي لالستخدام)

رميع) إقامة  بقصد  الصناعي 

املستودعات أو املصانع أو الشركات)

أو األنشطة

األعمال) خدمات  تقديم 

والترويج) والسمسرة  والتمثيالت 

مشاركة) استغالل  وإدارة  العقاري 

السلع في األسواق العامة..

  97 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- السادس) الطابق  املقاومة  شارع 

21111)البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 91.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 6.111 ( (: السيد أسامة البرادعي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  8.111 ( (: البرادعي) أنس  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد نبيل تازي):))5.111 )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

  5.111 ( (: تازي) سليم  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 8. 11 ( (: السيد محمد السباعي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 6.611 ( (: محمداخطابي) السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد احمد سام عمراني حن�سي)

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (6.111 ( (:

للحصة).

الصقلي) حسيني  حسن  السيد 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (5.711 ( (:

للحصة).

 5.711 ( (: بنكيران) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد عز العرب طاهيري روطي)

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (3.611 ( (:

للحصة).

)السيد أنس البرادعي):)81 )بقيمة)
11 )درهم.

بقيمة) ( 51 (: تازي) نبيل  السيد 
11 )درهم.

بقيمة) ( 51 (: تازي) السيد سليم 
11 )درهم.

السيد محمد السباعي):) 8)بقيمة)
11 )درهم.

66)بقيمة) (: السيد محمداخطابي)
11 )درهم.

السيد احمد سام عمراني حن�سي):)
61)بقيمة)11 )درهم.

السيد أسامة البرادعي):)61)بقيمة)
11 )درهم.

(: الصقلي) حسيني  حسن  السيد 
57)بقيمة)11 )درهم.

بقيمة) (57 (: السيد رشيد بنكيران)
11 )درهم.

السيد عز العرب طاهيري روطي):)
36)بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أنس البرادعي عنوانه(ا)) 2 
شارع مدريد)21111)البيضاء)املغرب.
السيد نبيل تازي عنوانه(ا))تجزئة)
رياض األندلس إقامة دانيا فيال)   

كاليفورنيا)21111)البيضاء)املغرب.
 2 عنوانه(ا)) تازي  سليم  السيد 
مكرر خليج سلون ران عين الدئاب)

21111)البيضاء)املغرب.
السيد محمد السباعي عنوانه(ا))
فاس) (23111 الرياض) حي  (279

املغرب.
عنوانه(ا)) محمداخطابي  السيد 
 268 فيال) ريسور  كولف  كاليفورنيا 
 21111 ( بوسكورة) املدينة الخضراء)

البيضاء)املغرب.
السيد احمد سام عمراني حن�سي)
ريسور) كولف  كاليفورنيا  عنوانه(ا))
بوسكورة)) الخضراء) املدينة  فيال) )

21111)البيضاء)املغرب.
السيد أسامة البرادعي عنوانه(ا))
 2 9 فيال) ريسور  كولف  كاليفورنيا 
 21111 ( بوسكورة) املدينة الخضراء)

البيضاء)املغرب.

الصقلي) حسيني  حسن  السيد 
 528 فيال) ثور  كرين  كازا  عنوانه(ا))
 21111 بوسكورة) الخضراء) املدينة 

البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) بنكيران  رشيد  السيد 
زنقة مصطفى اكديرة السوي�سي) (1 

22111)الرباط املغرب.
السيد عز العرب طاهيري روطي)
حدائق) تجزئة  فيال) 3) عنوانه(ا))
 23111 الشغف) عين  البديع طريق 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل تازي عنوانه(ا))تجزئة)
رياض األندلس إقامة دانيا فيال)   

كاليفورنيا)22111)البيضاء)املغرب
السيد احمد سام عمراني حن�سي)
ريسور) كولف  كاليفورنيا  عنوانه(ا))
بوسكورة)) الخضراء) املدينة  فيال) )

21111)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)71 763.
691I

MACOSIS CONSULTING

CHNIGUER DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
 CHNIGUER DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : تجزئة 
السالم شقة 8 الطابق   طريق 
صفرو  - 31111 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.599  
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2121 نونبر) (25 املؤرخ في)
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 CHNIGUER DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
 8 شقة) السالم  تجزئة  اإلرتماعي 
 31111 (- ( صفرو) طريق  الطابق) )
فاس املغرب نتيجة لصعوبات مالية.

و عين:
السيد(ة))علمي))شنيكر و عنوانه(ا))
تجزئة السالم شقة)8)الطابق) )طريق)
صفرو))31111)فاس املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
تجزئة) وفي  (2121 نونبر) (25 بتاريخ)
طريق) الطابق) ) (8 شقة) السالم 

صفرو))-)31111)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 69/12.
69 I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

SOCIÉTÉ WIMUS SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 5111 ، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ WIMUS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 275 
تجزئة  االخوة  - 5111  ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  267
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (2 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIÉTÉ WIMUS SARL

*البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلة

أو) صيانتها  أو  الحدائق  زراعة  (*

حدائق الحدائق وما إلى ذلك

*)التضدير واالستيراد.

عنوان املقر االرتماعي):)رقم)275 

ورزازات) ( 5111 (- ( االخوة) ( تجزئة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مبروك بشرى)):))25)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 25 ( (: وئام) مومان  ايت  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد ايت مومان املصطفى)):))51 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه(ا)) السيدة مبروك بشرى)

حي تصومعت شارع محمد الخامس)

رقم)12  5111 )ورزازات املغرب.

السيدة ايت مومان وئام عنوانه(ا))

  275 حي املقاومة تجزئة االخوة رقم)

5111 )ورزازات املغرب.

املصطفى)) مومان  ايت  السيد 

عنوانه(ا))حي تصومعت شارع محمد)

الخامس)5111 )ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ايت مومان وئام عنوانه(ا))

  275 حي املقاومة تجزئة االخوة رقم)

5111 )ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)12)فبراير)

 212)تحت رقم)-.

692I

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

IMMOBILIERE ARES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

شارع الجيش امللكي إقامة السالم 

مكت  رقم 13 ، 1 931، تطوان 

املغرب

IMMOBILIERE ARES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة سندس شقة 

رقم 3  - 93111 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.875 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) يناير) 212) ( 8 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (IMMOBILIERE ARES

وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)

مقرها اإلرتماعي شارع الجيش امللكي)

اقامة سندس شقة رقم)3 )-)93111 

مشاكل) (: ل) نتيجة  املغرب  تطوان 

اقتصادية.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

بين) (3 دبي) برج  ( امللكي) الجيش 

الطبقات))-)93111)تطوان املغرب.)

و عين:

السيد(ة)))محمد))ركدو و عنوانه(ا))

مرك  املينا بلوك و طابق)12)رقم)16 

(ة)) املضيق املغرب كمصفي) (93111

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 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)329.

693I

EXCEL COMPTA SARL AU

2G GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة وردة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 1111 ، 
مراكش املغرب

2G GESTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي الشقة 
رقم 27 اقامة اميرة2 زنقة مكة 

شارع االمير موالي عبد هللا  - 1111  
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 13373
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)7 )درنبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
زنقة) اقامة اميرة2) (27 »الشقة رقم)
(- ( مكة شارع االمير موالي عبد هللا)
»امللك) إلى) املغرب») مراكش  ( 1111
املسمى مكتفا1 )ضيعة لخضر))فيال)
)دوار أحمد) 1 )رماعة الويدان) رقم)

بلحاج))-)1111 )مراكش))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

 212)تحت رقم)3  21 .
69 I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

STYLO PROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE(IBN(MAJA

 L›HABITAT(FES(FES، 300000،
FES MAROC

STYLO PROD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 78 شارع 
الخليل العمارة 215 تجزئة الوفاء 
طريق صفرو - 31111 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6611 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STYLO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROD
مطبعة،) (: بإيجاز) غرض الشركة 
و) تنظيم  السينمائية،) األفالم  انتاج 

تنشيط الحفالت.
78)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
الوفاء) تجزئة  (215 العمارة) الخليل 
طريق صفرو)-)31111)فاس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: الغفولي) السيد هشام 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الغفولي  هشام  السيد 
رقم)16)الشقة)18)اقامة سغيد زنقة)
فاس) (31111 ايموزار) طريق  البرج 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الغفولي  هشام  السيد 
رقم)16)الشقة)18)اقامة سغيد زنقة)
فاس) (31111 ايموزار) طريق  البرج 

املغرب
السيد ادم بالحاج عنوانه(ا))مركز)

أوالد ازباير)2 351)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 537/212.

695I

اتمانية الحر

FIDAA FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اتمانية الحر

229 تجزئة ابن تاشفين ازلي مراكش 

مراكش منارة، 1111 ، مراكش 

املغرب

FIDAA FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 229 

تجزئة ابن تاشفين   مراكش  1111  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (2 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FIDAA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FOOD

FAST- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.FOOD-SNACK

 229 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة ابن تاشفين)))مراكش))1111  

مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: املسعي) أشرف  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) املسعي  أشرف  السيد 

مراكش) (2 الجنوبي) أزلي  (282 ( رقم)

1111 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) املسعي  أشرف  السيد 

مراكش) (2 الجنوبي) أزلي  (282 ( رقم)

1111 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) بتاريخ) 2) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)7655.

696I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

STE BE.CA.MAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

STE BE.CA.MAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي وردة، 1  

زنقة بركان، الطابق األول رقم 2 - 

61111 وردة املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)21)أكتوبر)2121)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

الطابق) بركان،) زنقة  ( 1 »وردة،)

األول رقم)2)-)61111)وردة املغرب»)

تجزئة) نبراس  زنقة  ( 5 »وردة،) إلى)

(- األول.) الطابق  حي حساني،) العلج 

61111)وردة))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم)3 3.

697I

شركة فيدوسو

 STE ALAMA VERT-TD
SARL AU

إعالن متعدد القرارات

شركة فيدوسو
12  شارع املوحدين الحسيمة ، 

32111، الحسيمة املغرب
 STE(ALAMA(VERT-TD(SARL(AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االرتماعي: شارع 
سجلماسة بدون رقم الحسيمة - 

32111 الحسيمة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.256 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2121 يونيو) (25 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االرتماعي للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تنقيح القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االرتماعي  املقر  تحويل 
شارع سجلماسة بدون رقم الحسيمة)
الثالث) بالطابق  الكائنة  الشقة  الى 
الدين) الواقعة بشارع صالح  للبناية 

االيوبي رقم)86)الحسيمة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)29.
698I

ANAMAR FIDUCIAIRE

افور تراف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc

افور تراف شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي انونيزم 

اميضر  تنغير 5811  تنغير املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9 1 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) يناير) 212) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 91.111« أي من) درهم») (511.111»

عن) درهم») (591.111« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( بتنغير) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 98 .

699I

CABINET KHACHIM

BOYS HASSAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT(MABROUKA(BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

BOYS HASSAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 23 شارع 

انوال اقامة فلوري    مكت  رقم   

ميموزا - 111   القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BOYS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.HASSAN
ميكانيك) (: غرض الشركة بإيجاز)

السيارات
نقل املستخدمين

االستيراد و التصدير).
23)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
انوال اقامة فلوري)  )مكت  رقم)  

ميموزا)-)111  )القنيطرة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: املتوكي) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) املتوكي  أحمد  السيد 
بلوك) ( 7 مجموعة) (1 ( حي الوحدة)
يحيى) سيدي  (  252   18 الرقم) د 

الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) املتوكي  أحمد  السيد 
بلوك) ( 7 مجموعة) (1 ( حي الوحدة)
يحيى) سيدي  (  252   18 الرقم) د 

الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)28)يناير)

 212)تحت رقم)    .
711I

JURISMAG SARL

STAR JOUET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

STAR JOUET SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية شارع 

رحال املسكيني و زنقة محمد طال ، 

البناية أ، برج الياقوت، الشقة 

رقم 25، الطابق 5 املكت   رقم 

3، منطقة درب عمر  21111 الدار 

البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 36 65

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2121 أكتوبر) (28 في) املؤرخ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

و الكائن بالعنوان املحل) (- التسمية)

املركز التجاري الرباط) (C .167 رقم)

و) املغرب  الرباط  ( 1111 (- ( سنتر)

حميد) السيد(ة)) طرف  من  املسير 

عائشة) (، بفتس) هللا  عبد  بفتس،)

بفتس.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ)    ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 9  76.

71 I

STE ANGLE DE GESTION SARL

JUBA VISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93111، تطوان املغرب

JUBA VISION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحسن 2 اقامة الحمام أ رقم ب9 - 

93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

285 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JUBA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.VISION
اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السينمائي والسمعي البصري و رميع)

أشكال التواصل.
رميع انواع االشهارات.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
2)اقامة الحمام أ رقم ب9)-) الحسن)

93111)تطوان املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: الحداد) هشام  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
((: الدردابي) سعيد  محمد  السيد 
511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الحداد  هشام  السيد 
شارع املقاومة رقم)3  93111)تطوان)

املغرب.
الدردابي) سعيد  محمد  السيد 
رقم) االحمر  الهالل  شارع  عنوانه(ا))

 1  93111)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الحداد  هشام  السيد 
شارع املقاومة رقم)3  93111)تطوان)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)8 2.
712I

JURISMAG SARL

BF&CO IMMOBILIER SARL
إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
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Casablanca(Maroc
 BF&CO IMMOBILIER SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: 52، 
تجزئة أمين، سيدي معروف  - 
21111 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26292 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)أكتوبر)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
استمراية نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:11 رقم) بند 
مايلي:)استمراية نشاط الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2121)تحت رقم)313 75.
713I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CARREAUX PAVE DU
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2619 ، 1111 ، مراكش املغرب

 CARREAUX PAVE DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار ايت 
واعزو رماعة حربيل  - 1111  

مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 39 5

العام) الجمع  بمقت�سى 
درنبر) في) 2) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2121
درهم») ( 3.511.111« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (9.111.111« من) أي 
طريق) عن  درهم») (22.511.111»
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إرراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمراكش)

 212)تحت رقم)18 21 .

71 I

BCNG

STE: ATELIER ZARKIK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: ATELIER(ZARKIK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92 

الدار البيضاء - 21151 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87 85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 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 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATELIER ZARKIK

غرض الشركة بإيجاز):)مهندسة.

(،265 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

رقم92  (9 الطابق) الزرقطوني  شارع 

الدار البيضاء)-)21151)الدار البيضاء)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

51.111,11)درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة هدى زرقيق):))51.111,11 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

)السيدة هدى زرقيق):)511)بقيمة)

11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة هدى زرقيق عنوانه(ا))  

املعري الدار البيضاء) زنقة أبو عالء)

21151)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هدى زرقيق عنوانه(ا))  

املعري الدار البيضاء) زنقة أبو عالء)

21151)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)763356.

715I

عزالدين العزوزي خبير قضائي محلف لدى املحاكم)

خبير محاس  مدقق حسابات

ألكسندر شريدان املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

عزالدين العزوزي خبير قضائي 

محلف لدى املحاكم خبير محاس  

مدقق حسابات

زاوية شارع محمد الخامس وشارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم   ، 

91111، طنجة املغرب

ألكسندر شريدان املغرب شركة 

ذات املسؤولية املحدودة (في طور 

التصفية)

عنوان مقرها االرتماعي شارع محمد 

الخامس    إقامة الواحة مكت  

رقم 2 - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 22 9

عن) الصادر  الحكم  بمقت�سى 

امللف) في  بطنجة  التجارية  املحكمة 
رقم)7 21/ 9/821 25)الذي ق�سى)

شيريدن) أليكساندر  شركة  بحل 

رأسمالها) مبلغ  ش.م.م،) املغرب 

مقرها)    وعنوان  درهم  (311.111

إقامة الواحة مكت  رقم)2)-)91111 

عن) لتوقفها  نتيجة  املغرب.) طنجة 

أية) تحقق  لم  و  مدة  منذ  النشاط 

أرقام معامالت ابتداء)من سنة)  21 

و حدد مقر التصفية بشارع زاوية)

شارع محمد الخامس وشارع ابن كثير)

إقامة دوس مارس رقم)  ،)91111،)

طنجة املغرب

و عين:

و) العزوزي  عزالدين  السيد(ة))

و) الخامس  محمد  شارع  عنوانه(ا))

شارع ابن كثير إقامة دوس مارس رقم)

املغرب كمصفي) طنجة  (91111    

(ة))للشركة.

716I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

LAWDINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES(MAROC

LAWDINO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 71 

تجزئة بنيس محمدية، زواغة الشقة 

2 الطابق  ن فاس - 31111 فاس 

اململكة املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3 13

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 درنبر) ( 8 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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تفويت السيد)(ة))سعيد اإلدري�سي)
أصل) من  ارتماعية  حصة  (251
مراد) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (251

بوحارة بتاريخ)8 )درنبر)2121.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 7/2  .

717I

EXPERFIN

LA VENTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EXPERFIN
شارع واد سبو، 31 إقامة روهرة 
رقم 2، األلفة، الحي الحسني ، 
21221، الدار البيظاء املغرب

LA VENTA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 26 محج 
مرس السلطان، الطابق   رقم 

3، الدار البيضاء - 31 21 الدار 
البيظاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 386 3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) 18)درنبر) املؤرخ في)
 LA شركة ذات املسؤولية املحدودة)
  11.111 رأسمالها) مبلغ  ( (VENTA
 26 اإلرتماعي) درهم وعنوان مقرها 
الطابق)   السلطان،) مرس  محج 
رقم)3،)الدار البيضاء)-)31 21)الدار)
البيظاء)املغرب نتيجة ل):)مشاكل بين)

الشركاء)).
26)محج) و حدد مقر التصفية ب)
(،3 رقم) الطابق) ) السلطان،) مرس 
الدار البيضاء)-)31 21)الدار البيضاء)

املغرب.)
و عين:

كانو) ( لويس) رورج  السيد(ة))
زنقة أحمد) ( 9 و عنوانه(ا)) ( مولينا)
 21111 راسين) (،3 الطابق) املقري 
(ة)) كمصفي) املغرب  البيظاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)788 76.

718I

SOCOJUFI SARL

NORISKO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB  1

 LOUBILA(BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA(MAROC

NORISKO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 37 زنقة 

ايت باعمران الطابق   الرقم 99 

بيلفدير - 211111 الدارالبيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2 6 5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) يناير) 212) ( 3 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«811.111)درهم»)أي من)»311.111 

عن) درهم») ( . 11.111« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)  7635.

719I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

LAWDINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES(MAROC
LAWDINO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 71، 
تجزئة بنيس مهدية، زواغة الشقة 
2، الطابق  ، فاس  - 31111 فاس 

اململكة املغربية.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 3 13

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم تعيين) 8 )درنبر) املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

بوحارة مراد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 7/2  .
7 1I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SKYLINE AUBERGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 31111، 

فاس املغرب
SKYLINE AUBERGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار عين 

اسمار رماعة اغبالو اقورار صفرو - 
31111 صفرو املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3163

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) يناير) 212) ( 8 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«911.111)درهم»)أي من)»11.111  
عن) درهم») ( .111.111« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

 212)تحت رقم)57.

7  I

STE ANGLE DE GESTION SARL

DOWN TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93111، تطوان املغرب

DOWN TECHNOLOGIES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
تدغين رقم 35 درب 1  ط   - 

93111 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
285 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
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  اإلقتضاء)

.DOWN TECHNOLOGIES
و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و اصالح رميع أنواع املعدات) شراء)

االلكترونبة.



3109 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- ط) ) ( 1 درب) (35 رقم) تدغين 

93111)تطوان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: سعدة) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سعدة  يوسف  السيد 

شارع محمد الخامس عمارة الخليفي))

93211)الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) سعدة  يوسف  السيد 

شارع محمد الخامس عمارة الخليفي))

93211)الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)7 2.

7 2I

JURISMAG SARL

 DEFACTORETAILMA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة أرنبية

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

 DEFACTORETAILMA SARL AU

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي: إقامة 

القصر، البناية D، زاوية شارع 

غاندي وشارع يعقوب املنصور ، 

الطابق 2، رقم 8  - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة أرنبية»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3 9289

العام) الجمع  بمقت�سى 

يناير) (16 في) املؤرخ  االستثنائي 

تقرر إغالق فرع تابع لشركة) (212 

 DEFACTORETAILMA SARL AU

 DEFACTORETAILMA تسميته)
التجاري) املركز  في  عنوانه  والكائن 

رقم) األر�سي  الطابق  (، موروكو مول)

البيضاء) الدار  (L( 2.045( -( 20000

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763193.

7 3I

JURISMAG SARL

 LG ELECTRONICS
MOROCCO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

 LG ELECTRONICS MOROCCO

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زينيت 

ملنيوم، البناية 3& ، الطابق 5 ، 

تجزئة التوفيق ، سيدي معروف  - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.935 5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) يناير) 212) (17 املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

CHOUN HO)كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763195.

7  I

JIHA FIDUCIAIRE

ZADNASS CLINIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS

 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

ZADNASS CLINIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي توطين 

شركة اوكجيست رقم 16 الزنقة 

3919 حي القدس الدشيرة  - 86361 

انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZADNASS CLINIQUE

غرض الشركة بإيجاز):)مركز طبي)

.(CLINIQUE)(متعدد االختصاصات

توطين) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الزنقة) (16 رقم) اوكجيست  شركة 

3919)حي القدس الدشيرة))-)86361 

انزكان املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: عبدهللا) زدناس  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

511)حصة) ( السيدة طارق أمال):)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زدناس عبدهللا عنوانه(ا))
الثالث عمارة مرحبا) الطابق  (3 رقم)

حي تالبررت)81133)اكادير املغرب.
عنوانه(ا)) أمال  طارق  السيدة 
رقم)3)الطابق)13)عمارة مرحبا شارع)
اكادير) (81133 السعدي) الشيخ 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) أمال  طارق  السيدة 
رقم)3)الطابق)13)عمارة مرحبا شارع)
اكادير) (81133 السعدي) الشيخ 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

 212)تحت رقم)266.
7 5I

سيكما ريستيون

STE DRAA AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

سيكما ريستيون
شارع محمد الخامس ممر تمكروت 
رقم   ورزازات، 5111 ، ورزازات 

املغزب
ste(draa(agricole  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي مركز 
تازنخت رقم 59 مكرر ورزازات - 

5111  ورزازات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8979

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) يناير) 212) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))احمد))بقال)671 
  .111 أصل) من  ارتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد)(ة))عبد السالم))

املريد بتاريخ)18)يناير) 212.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

 212)تحت رقم)72.

7 6I

العيون استشارات

STE LINKOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

العيون استشارات
رقم  3 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب
STE LINKOL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي نهج عصام 

صوفيا رقم 251 طريق السمارة - 
71111 العيون املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21933

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) يناير) 212) (29 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») ( .111.111»
  . 11.111« إلى) درهم») ( 11.111»
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
12)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم)329.

7 7I

FAD CONSULTING

موطراباط
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAD CONSULTING
  rue(ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay(Hassani ،
20200، Casablanca(MAROC

موطراباط شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 2  زنقة 
صبري بورمعة الطابق األول شقة 
رقم 6 الدار البيضاء - 1  21 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87683
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

موطراباط.
مقولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واألشغال املختلفة.
زنقة) ( 2 (: عنوان املقر االرتماعي)
شقة) األول  الطابق  بورمعة  صبري 
1  21)الدار) (- 6)الدار البيضاء) رقم)

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 211.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مصطفى اسماللي):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد محمد أمين كريني):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
اسماللي) مصطفى  السيد 
عنوانه(ا))حي الفالح زنقة)  )رقم)57 
21661)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
كريني) أمين  محمد  السيد 
عرب) فزنا  حنابو  قصر  عنوانه(ا))

الصباح)23121)الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اسماللي) مصطفى  السيد 
عنوانه(ا))حي الفالح زنقة)  )رقم)57 
21661)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

كريني) أمين  محمد  السيد 

عرب) فزنا  حنابو  قصر  عنوانه(ا))

الصباح)23121)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)3 7635.

7 8I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

TARGETS ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al  57

 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

TARGETS ADVISORY  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 57  شارع, 

القدس, تجزئة املجد, الطابق االول, 

الشقة رقم 6, البريد رقم  6 العوامة 

- طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8

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  اإلقتضاء)

. TARGETS ADVISORY

االدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) املساعدة  للشركات,) االستراتيجية 

املواكبة.

  57 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) تجزئة املجد,) القدس,) شارع,)
البريد رقم) 6  (,6 الشقة رقم) االول,)
طنجة) (91111 (- طنجة) (- العوامة)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد منير بوشامة):))11 )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد منير بوشامة عنوانه(ا))1  
الطابق) سناء,) اقامة  الناظور,) زنقة 
طنجة) (91111 طنجة) (- رقم) 5) (,7

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير بوشامة عنوانه(ا))1  
الطابق) سناء,) اقامة  الناظور,) زنقة 
طنجة) (91111 طنجة) (- رقم) 5) (,7

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238799.
7 9I

FLASH ECONOMIE

PLEIN POTENTIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PLEIN POTENTIEL
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلرتماعي: 212 شارع عبد 

املومن رقم 5 الطابق السفلي -  الدار 
البيضاء 

 RC :309745 ,TP : 34704031
 ,IF :15188673,ICE
:001427969000009

العام االستثنائي) الجمع  بمور  
 31 بتاريخ) املؤرخ  الوحيد  للشريك 

نونبر)2121)قرر):
-حل الشركة)
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الخوالني) وفاء) السيدة  -تعيين 
طابق) موزولي  زنقة  (21 ب) القاطنة 
الدار) املستشفيات  حي  شقة)  ) (5

البيضاء)كمصفية للشركة))
-حدد مقر التصفية ب)212)شارع)
((- الطابق السفلي) (5 عبد املومن رقم)

الدار البيضاء)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم))11 762
721I

BCNG

 STE: ARKADYA
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: ARKADYA(CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 
البيضاء - 21151 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 87 83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARKADYA CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز):)اإلستشارة)
في التسيير.

(: االرتماعي) املقر  عنوان 
 9 الطابق) الزرقطوني  265،شارع 
رقم92)الدار البيضاء)-)21151)الدار)

البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:
((: التاغي) يوسف  السيد 
  11 بقيمة) حصة  ( 11.111,11

درهم للحصة).
  .111 (: التاغي) يوسف  السيد  (

بقيمة)11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) التاغي  يوسف  السيد 
أمينة ط   إقامة  باشكو  تجزئة  (78
الدار) (21151 البيضاء) الدار  ش )

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) التاغي  يوسف  السيد 
أمينة ط   إقامة  باشكو  تجزئة  (78
الدار) (21151 البيضاء) الدار  ش )

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)763355.

72 I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

إمدوزاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
إمدوزاش شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 9 زنقة 
إمام الحرمين - 21311 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.355523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 درنبر) في) 3) املؤرخ 

املصادقة على):
  11 موصفيط) الشركة  تفويت 
  11 أصل) من  ارتماعية  حصة 
هشام) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الحبابي بتاريخ) 3)درنبر)2121.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)8 7632.

722I

مكت  الرياني للمحاسبة

طرانس ريحان
إعالن متعدد القرارات

مكت  الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم231  تطوان ، 

1 931، تطوان املغرب
طرانس ريحان »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: شارع 

موالي املهدي رقم 8 - 51 93 مرتيل 
- تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6395
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) يناير) 212) (15 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
فوت السيد عالء) تفويت الحصص:)
  51 ؛) حصة) (911 بنمو�سى) الدين 
مصطفى) السيد  لفائدة  منها  حصة 
أخرى لفائدة السيد) و51 ) الكهان،)

يوسف بوررعات
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املسييران السيد عالء)الدين)
من) املرابط  الدين  وصالح  بنمو�سى 
السيد) وتعيين  الشركة  ادارة  تسيير 
رديد) كمسير  الكهان  مصطفى 

ووحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
*مصطفى) الحصص:) مايلي:)
 45.000،00 . . . . . . . . . . . . . . لكهان. ا
*يوسف) درهم.)
بوررعات..............45.000،00)درهم
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
مصطفى) االرتماعي:) رأسمال  مايلي:)
51 )حصة.)يوسف) الكهان...............)

بوررعات..............51 )حصة.
على) ينص  الذي  رقم)  :) بند 
السيد) تعيين  (: االدارة) تسيير  مايلي:)
لبطاقة) الحامل  الكهان  مصطفى 
 LE 291 (رقم الوطنية  التعريف 
بني) شارع  امنيول  بتجزئة  الساكن 

حوزمر رقم)31)مرتيل)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم) 5 1.

723I

JURISMAG SARL

RAMA INVEST SARL
إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

RAMA INVEST SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: زنقة 
أبو بكر األورهاني زاوية  يوسف 
املصداغي، الفيليت  - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3399 3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) يناير) 212) ( 3 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على صك التبرع))ب)31.111  
أمزيل) حميد  السيد  تخص  سهم 

لصالح السيد عبد الرحيم أمزيل.
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على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار  (
مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

الشريك الوحيد
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
إلى) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد
الذي ينص على) (: (7 و) (6 بند رقم)
الرحيم) عبد  السيد  امتالك  مايلي:)

أمزيل لجميع حصص الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 76319.

72 I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CLEF EN MAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2619 ، 1111 ، مراكش املغرب
CLEF EN MAIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد 2619 - 

1111  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1873
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CLEF (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.EN MAIN

:)تنفيذ أي) غرض الشركة بإيجاز)
في) بما  (، العقاري) التطوير  مشروع 
,تأرير وإيجار األرا�سي) ,)بيع) ذلك بناء)
واملساكن أو املباني التجارية,)املكات )

أو الفيالت..
57)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
(- (2619 البريد) صندوق  موريتانيا 

1111 )مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: نيامي) نيوبي  (، نيام�سي) السيد 
511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)
 511 ( (: شيبان) ميليسا  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
نيامي) نيوبي  (، نيام�سي) السيد 
سانت) شارع  عنوانه(ا)) 2 )

اكسوبيري)61 92)أنتوني))فرنسا.
السيدة ميليسا شيبان عنوانه(ا))
.France(6)شارع الفيرم)1 3 9)أورلي
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
نيامي) نيوبي  (، نيام�سي) السيد 
سانت) شارع  عنوانه(ا)) 2 )

اكسوبيري)61 92)أنتوني))فرنسا
السيدة ميليسا شيبان عنوانه(ا))

6)شارع الفيرم)1 3 9)أورلي فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمراكش)

 212)تحت رقم)21 21 .
725I

SM PARTNERS

BH PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SM PARTNERS
33 مجموعة عرسة لكبير الطابق 

األر�سيِ  مكت  بِ 1 إمتداد املعاريف 
maroc 21111، الدار البيضاِء ،
BH PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 1  زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة  5 الدار 

البيضاء - 21 21 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 86887

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARTNERS

تأرير) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألشغال) البناء) معدات  وصيانة 

واملحارر ومحطات) واملنارم  العامة 

الخرسانة.

وبيع) وشراء) وتصدير  استيراد  (-

وقطع) املعدات  وتوزيع  وتسويق 

الغيار ألعمال البناء)واألشغال العامة)

واملنارم واملحارر ومصانع الخرسانة

والبحوث) الدراسات  رميع  (-

الطبيعة) ذات  والتجارب  والعمل 

لتسهيل) املناسبة  والتقنية  العلمية 

وتطوير هدف الشركة)؛

رميع العمليات) (، وبشكل عام) (-

الصناعية) أو  العقارية  أو  املنقولة 

أو التجارية أو املالية التي قد تتعلق)

بهذا) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

تسهل) أن  يمكن  التي  أو  الهدف 

تحقيقه أو تطويره..

زنقة) ( 1 (: عنوان املقر االرتماعي)

الدار) (5 ( الشقة) (3 الطابق) الحرية 

الدارالبيضاء) (21 21 (- البيضاء)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ناصر بنعمور):))511)حصة)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

حصة) (511 ( (: السيد عزيز حران)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بنعمور  ناصر  السيد 
تجزئة األندلس شارع إدريس السالوي)
الدارالبيضاء) (21371 ( أنفا) ( 1 رقم)

املغرب.
 2 عنوانه(ا)) حران  عزيز  السيد 
شارع سجلماسة زاوية شارع قديس)
الشقة) الجميل  املنظر  إقامة  ساينز 
رقم)8)بيلفيدر)21311)الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بنعمور  ناصر  السيد 
تجزئة األندلس شارع إدريس السالوي)
الدارالبيضاء) (21371 ( أنفا) ( 1 رقم)

املغرب
 2 عنوانه(ا)) حران  عزيز  السيد 
شارع سجلماسة زاوية شارع قديس)
الشقة) الجميل  املنظر  إقامة  ساينز 
رقم)8)بيلفيدر)21311)الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)-.

726I

SM PARTNERS

FONCIERE YOUSR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SM PARTNERS
33 مجموعة عرسة لكبير الطابق 

األر�سيِ  مكت  بِ 1 إمتداد املعاريف 
maroc 21111، الدار البيضاِء ،

FONCIERE YOUSR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 33 تجزئة 
عرست لكبير الطابق السفلي املكت  

ب  املعاريف الدار البيضاء - 
21371 الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 86913

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FONCIERE YOUSR
بناء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتأرير املباني لالستخدام املنهي)؛
-)شراء)مواد ومعدات مختلفة)؛

-)رميع أعمال البناء)؛
والتصدير) االستيراد  تجارة  (-

وامللحق وما يتصل به)؛
رميع العمليات) (، وبشكل عام) (-
املالية أو التجارية أو املفروشات أو)
يتم ربطها بشكل) التي قد  العقارات 
مباشر أو غير مباشر مع غرض الشركة)

أو التي قد تعزز تطور الشركة..
عنوان املقر االرتماعي):)33)تجزئة)
عرست لكبير الطابق السفلي املكت )
ب )املعاريف الدار البيضاء)-)21371 

الدارالبيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

5.111.111)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رشيد زفاض):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد لحسن زفاض):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد عبد هللا الرازيقي):))5.111 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد عبد القادر لكتاوي):))5.111 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 5.111 ( (: السيدة سكينة سلمي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  LARA( CAPITAL( : الشركة)
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (3 .111

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) زفاض  رشيد  السيد 
حي) مسلم  إمام  زنقة  (35 الرقم)
الدارالبيضاء) (21  1 الوازيس)

املغرب.
عنوانه(ا)) زفاض  لحسن  السيد 
شنتمار) إبن حازم فيال رقم) ) زنقة 
الدارالبيضاء) (21371 معاريف)

املغرب.
السيد عبد هللا الرازيقي عنوانه(ا))
زنقة)   حي عباس املسعدي رقم) 3)
شارع بئر انزران م ج)51111)مكناس)

املغرب.
لكتاوي) القادر  عبد  السيد 
إبن) العسكري  املستشفى  عنوانه(ا))

سينا))1111 )مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) السيدة سكينة سلمي 
شارع) (31 رقم) (8 زنقة) النسيم  حي 
 21371 ( ( عبد الهادي بوطال  أنفا)

الدارالبيضاء)املغرب.
 LARA 5.111.111 الشركة)
لكبير) عرست  تجزئة  (33 عنوانه(ا))
الطابق السفلي املكت  ب )املعاريف)

21371)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) زفاض  رشيد  السيد 
حي) مسلم  إمام  زنقة  (35 الرقم)
الدارالبيضاء) (21  1 الوازيس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)-.

727I

TIMEFORCAR

TIME FOR  CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

TIMEFORCAR)ش.ذ.م.م)
رأسمالها)11.111,11 ))درهم

املقر االرتماعي شارع شفشاوني 
تشوت بن عقا خنيفرة  

ارتماع) محضر  بمقت�سى 

بتاريخ) االستثنائي  العام  الجمع 

 212/ 1/ 1)بخنيفرة تقرر ما يلي:

من النظام) تعديل املادة) ) ( (- (( 

األسا�سي املتعلقة مقر الشركة.

 87 ب) الكائن  الشركة  مقر  نقل 

تجزئة العبدالوي رقم)13)خنيفرة الى)

شارع الشفشاوني) ( العنوان الجديد)

بمور ) ( خنيفرة) عقى  بن  تيشوت 

الجمع العام االستثنائي.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  املحكمة 

تحت رقم) 212/ 3  (26/1 /212 

سجل تجاري رقم)2939.

728I

MAROUANE

MAROUANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

MAROUANE 

زنقة 21 غشت رقم 76  111 5، 

خنيفرة املغرب

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 29/ 2/2121 بتاريخ) االستثنائي 

بخنيفرة تقرر ما يلي:

بإضافة) الشركة  نشاط  تعديل 

نشاط بيع أرهزة الكمبيوتر تجهيزات)

الهاتف) لوازم  املكت ،) ومعدات 

وأعمال مختلفة.

من اليوم سوف تمارس الشركة)

األنشطة التالية):

تجهيزات) الكمبيوتر  أرهزة  بيع  (•

الهاتف) لوازم  املكت   ومعدات 

وأعمال مختلفة و التجارة.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  املحكمة 

تحت رقم) 31/212  (26/1 /212 

سجل تجاري رقم)3183.

729I

MAROUANE

MAROUANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

MAROUANE
زنقة 21 غشت رقم 76  111 5، 

خنيفرة املغرب
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 29/ 2/2121 بتاريخ) االستثنائي 

بخنيفرة تقرر ما يلي:
إزالة نشاط وكالة تحويل األموال)

ووسيط االئتمان.
سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  املحكمة 
تحت رقم) 31/212  (26/1 /212 

سجل تجاري رقم)3183.
731I

MAROUANE

MAROUANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

MAROUANE 
زنقة 21 غشت رقم 76  111 5، 

خنيفرة املغرب
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 29/ 2/2121 بتاريخ) االستثنائي 

بخنيفرة تقرر ما يلي:
-)تعديل املادة)3)من نظام األسا�سي)

املتعلقة بنشاط الشركة.
سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  املحكمة 
تحت رقم) 31/212  (26/1 /212 

سجل تجاري رقم)3183.
73 I

FLASH ECONOMIE

QUICK PROTECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 QUICK كويك بروطكسيون
 PROTECTION

شركة ذات مسؤولية محدودة   
رأسمالها 11.111,11  درهم.
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مؤرخ)) ( عرفي) عقد  ( بمقت�سى) (-I
يناير) (12 بتاريخ) ( البيضاء) بالدار 
أسا�سي) قانون  تحرير  تم  (،212 
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

خاصيتها كالتالي):))
بروطكسيون)) كويك  (: ( التسمية)

 QUICK PROTECTION
هذه) هدف  يتحدد  (: الهدف) (-
الشركة في املغرب والخارج كما يلي:))

)•)تركي  رميع وحدات التصنيع،)
االستيراد،)التصدير والتوزيع لألرهزة))

و املعدات ملكافحة الحريق.
املعدات) رميع  وبيع  شراء) (- (•

ملكافحة الحريق.
تسويق رميع املواد ملكافحة) (- (•

الحريق.
تحويل،) بيع،) شراء،) استيراد،) (- (•
عمولة،)تمثيل،)تسويق وتوزيع رميع)
ملكافحة) املعدات  و  املنتجات  أنواع 

الحريق.
العمليات) رميع  وعموما  (•
املالية،) الصناعية،) ( التجارية،)
لها) التي  ( العقارية،) غير  أو  العقارية 
ارتباط مباشر أو غير مباشر بالغرض)
أعاله والتي من شانها أن تساعد على)
إنماء)الشركة وكذلك كل املساهمات)
كان) املباشرة كيفما  أو غير  املباشرة 
أهداف) تتبع  مقاوالت  في  شكلها 

مماثلة أو مرتبطة.
بن) عقبة  شارع  االرتماعي  املقر 
نافع الحي املحمدي)23)الدار البيضاء.

املدة)99):سنة.
رأس املال):))حدد))في)11.111,11   
درهم مجزأة))إلى)111 ))حصة)،)11   
درهم لكل حصة)،)سددت الحصص)
وأسندت) ( نقدا) بكاملها  املكتتبة 

للشريكين كمايلي:)))
السيد عادل بلبدوي))).......))) (•

711))))حصة.)
السيد عبد الهادي بديس........))) (•

311))حصة.
:اسند التسيير للسيد) ( ( ( التسيير)
)ملدة غير محدودة مع) ( عادل بلبدوي)

الصالحيات املطلقة.
:)من فاتح يناير إلى)) ( السنة املالية)

 3))درنبر

القانوني) لالحتياط  (5% (: األرباح)

والباقي إما يوزع وإما ينقل أو يوضع)

يقرره) حسبما  االحتياط  تحت 

الشريكين.

بكتابة) ( القانوني) ( II)–)تم اإليداع)

التجارية)) ( املحكمة) ( لدى) ( الضبط)

 212 ( ( يناير) (22 في) بالدارالبيضاء)

تحت رقم.7629397

الشركة))) ( تسجيل) ( ( تم) ( ( (III-

البيضاء))) بالدار  التجاري  ( ( بالسجل)

تحت رقم)))86525 .                  
)مقتطف))من))أرل التلخيص واإلشهار

املسير

عادل بلبدوي)

732I

إئتمانية رزقي)»ذ.رزقي هشام»)محاس  معتمد

  SOCIETE SAADAOUI

FLOTILLA-TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية رزقي »ذ.رزقي هشام» 

محاس  معتمد
رقم 7  شقه 5  زنقه انتسيرابي ، 

51111، مكناس املغرب

SOCIETE(SAADAOUI  FLOTILLA-

TOURS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 7 

عمارة صفاء و هارر الطابق 2 شارع 

النصر - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52 53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (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  اإلقتضاء)

SOCIETE(SAADAOUI((FLOTILLA-

.TOURS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

 7 رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

2)شارع) عمارة صفاء)و هارر الطابق)

النصر)-)51111)مكناس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الوافي) عبد  سعداوي  السيد 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الوافي) عبد  سعداوي  السيد 

توالل) تانقبيت  ( 8 رقم) عنوانه(ا))

51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الوافي) عبد  سعداوي  السيد 

توالل) تانقبيت  ( 8 رقم) عنوانه(ا))

51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم)552.

733I

GROUPE ADENATRACTION

GROUPE ADENATRACTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GROUPE ADENATRACTION

شارع سيدي محمد ابن عبد هللا 

7   رقم 7  طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

 GROUPE ADENATRACTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي ديار طنجة 

املجموعة 9  العمارة 2  رقم 8  - 

91111 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 19737

  2 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 أكتوبر)

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  اإلقتضاء)

.GROUPE ADENATRACTION

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدعاية و اإلشهار.

ديار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
رقم) ( 2 العمارة) ( (9 طنجة املجموعة)

8))-)91111)طنجة))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  11 ( (: ( الوهاني) أشرف  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه(ا)) السيد أشرف الوهاني)

شارع سيدي محمد ابن عبد هللا)7   
رقم)7  1 911)طنجة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه(ا)) السيد أشرف الوهاني)

شارع سيدي محمد ابن عبد هللا)7   
رقم)7  1 911)طنجة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) ( 6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2121)تحت رقم)235678.

73 I
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إئتمانية الوفاء

 TOUDA INTERNATIONAL

 LANGUAGES CENTER

« PRIVE « TILC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء

شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26111، سطات املغرب

 TOUDA INTERNATIONAL

 LANGUAGES CENTER PRIVE

TILC » » شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة 

29 ، الطابق الثالث ، الشقة رقم 5 

والشقة رقم 5 مكرر ، شارع الحرية 

،  حي املالح القديم سطات - 26111 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (19

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  اإلقتضاء)

 TOUDA INTERNATIONAL

 LANGUAGES( CENTER( PRIVE( «

.«(TILC

غرض الشركة بإيجاز):)-1)مدرسة)

واملحاسبة) والتصوير  للطباعة 

والحالقة) لإلمتحانات  والتحضير 

يشمل) الذي  والتقطيع  والتجميل 

ثالثة أشخاص أو أكثر

-2)تعليم اللغات والتواصل.

عمارة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 5 الشقة رقم) (، الطابق الثالث) (، (29
،)شارع الحرية) مكرر) (5 والشقة رقم)
،))حي املالح القديم سطات)-)26111 

سطات املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 211.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة سفير امل):))2.111)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) امل  سفير  السيدة 
 83532 بوطويل الزيدانية تارودانت)

تارودانت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) امل  سفير  السيدة 
 83532 بوطويل الزيدانية تارودانت)

تارودانت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ)  ) ( االبتدائية بسطات)

 212)تحت رقم) 25/212.
735I

LAAJEB ACCOUNTING

VOCALO INSTITUT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

VOCALO INSTITUT PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي قيسارية 
بوعنان شارع الحاج محمد بركة ، 
رقم 5 2 الطابق األر�سي  - 93111 

تطولن املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27257
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 يوليوز) (2 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VOCALO INSTITUT PRIVE

الدعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتكوين املدر�سي،

معهد تعليم اللغات،

التعليم املنهي والعالي،

املعدات) وبيع  وشراء) تسويق 

واللوازم املدرسية،

والرحالت) الخررات  تنظيم  (

واملناسبات،

والحساب) املدر�سي  التدري  

الذهني.

تدخل) التي  العمليات  رميع 
وطرق) عام  بشكل  التعليم  إطار  في 

أداء) تتطل   التي  الحديثة  التدريس 

املدرسة.

قيسارية) (: عنوان املقر االرتماعي)

(، بركة) محمد  الحاج  بوعنان شارع 
 93111 (- ( الطابق األر�سي) (2 5 رقم)

تطولن املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( ( ( ( السيد املعطي اعميمي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: السيد عبد الحفيظ ابري)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املعطي اعميمي))عنوانه(ا))

 3 3)ط) مرك  امينة بلوك س عمارة)

شقة)5  93111)تطوان املغرب.
ابري) الحفيظ  عبد  السيد 

عنوانه(ا))شارع عبد هللا الفخار زنقة)
رقم) 1  (12 بلوك ب ط) ( 5 رقم) هـ)

كويلما))93111)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املعطي اعميمي عنوانه(ا))
 3 3)ط) مرك  امينة بلوك س عمارة)

شقة)5  93111)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)بتاريخ) 1)غشت) االبتدائية بتطوان)

2121)تحت رقم)2279.
736I

AFRODITA

MACOMTEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

MACOMTEX »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االرتماعي: املنطقة 
الحرة لالستيراد بطنجة تجزئة  
79س  /79س - 1  حظيرة رقم 
79س5 و79س6 - 91111 طنجة 

املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2858 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)يناير) 212
مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة:)5))سنوات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238876.
737I

ائتمانية حكيم الررواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

ROBATI TRAV شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ائتمانية حكيم الررواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب   رقم 
6  حي السالم ويسالن مكناس ، 
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51181، مكناس املغرب

شركة ROBATI TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

النصر  ، زنقة    ، رقم 65 ، طريق 

سيفيطا،  - 51111 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) يناير) 212) في) 1) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«11.111 )درهم»)أي من)»11.111  

عن) درهم») (511.111« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم)583.

739I

sofoget

YENA NEJMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

YENA NEJMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  القنيطرة 

زنقة طارق ابن زياد إقامة روليا 

مكت    - 111    القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58 23

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 YENA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.NEJMA
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

الغابات
تنظيم األحدات و املناسبات

بيع العقاقير.
عنوان املقر االرتماعي):))القنيطرة)
روليا) إقامة  زياد  ابن  طارق  زنقة 
مكت ) )-)111  ))القنيطرة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة))نجمة شكار):))511)حصة)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: ماردة لبحيري) ( السيدة)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

)السيدة))نجمة شكار):)511)بقيمة)
11 )درهم.

 511 (: لبحيري) ماردة  ( السيدة)
بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) شكار  نجمة  ( السيدة)
القنيطرة)111  )القنيطرة املغرب.

السيدة))ماردة لبحيري عنوانه(ا))
القنيطرة) (  111 املغرب) القنيطرة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) شكار  نجمة  ( السيدة)
القنيطرة) (  111 املغرب) القنيطرة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)2 )يناير)

 212)تحت رقم)81828.
7 1I

MANAGEMENTD3 SARL

AFRICA INVESTMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

AFRICA INVESTMENTS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع ابن 
كثيؤ، إقامة بتهوفن  ، الطابق األول 

رقم  5 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) ( 1

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  اإلقتضاء)

.AFRICA INVESTMENTS

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات.

عنوان املقر االرتماعي):)شارع ابن)
كثيؤ،)إقامة بتهوفن) ،)الطابق األول)

رقم) 5)-)91111)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: ابراهيم) خمال  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ابراهيم  خمال  السيد 

امستردام)91111)هوالندا هوالندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ابراهيم  خمال  السيد 

امستردام)91111)هوالندا هوالندا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)237985.
7  I

FUDICAIRE ISMAILI

 PIONNIER DE L›ÉNERGIE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 17 السمارة 

ES-SMARA(MAROC ،72111 ،
Pionnier(de(l›énergie(Sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 LOT EL وعنوان مقرها اإلرتماعي
 WAHDA(BLOC(B(N° 164 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 69
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Pionnier(de(l’énergie(Sarl
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكهرباء.
 LOT (: االرتماعي) املقر  عنوان 
 EL WAHDA BLOC B N°  6  ES
SEMARA(-(72000)السمارة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: العالمي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

((: حمداوي) الرحيم  عبد  السيد 
511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) العالمي  محمد  السيد 
 219 رقم) (12 مخيم الوحدة الربي )

السمارة)72111)السمارة املغرب.
حمداوي) الرحيم  عبد  السيد 

 12 البي ) الوحدة  مخيم  عنوانه(ا))
السمارة) (72111 السمارة) ( 71 رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) العالمي  محمد  السيد 
 219 رقم) (12 مخيم الوحدة الربي )

السمارة)72111)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 8 بتاريخ) ( االبتدائية بالسمارة)

 212)تحت رقم) 1/212 .

7 2I

FIDUNEWS SARL A.U

FADATE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNEWS SARL A.U

 BD(BAHMAD(N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،

CASABLANCA MAROC

FADATE SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي أنا�سي 28 

مدخل 2 رقم 23 سيدي البرنو�سي - 

1 216 الدار البيضاء املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7953 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

7 21)تقرر حل) 17)درنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  FADATE SERVICE الشريك الوحيد)

مبلغ رأسمالها)1.111 )درهم وعنوان)

مقرها اإلرتماعي أنا�سي)28)مدخل)2 
 216 1 (- سيدي البرنو�سي) (23 رقم)

(: ل) نتيجة  ( املغرب) البيضاء) الدار 

الحل املسبق للشركة).

و حدد مقر التصفية ب أنا�سي)28 

23)سيدي البرنو�سي)-) 2)رقم) مدخل)

1 216)الدار البيضاء)))املغرب).)

و عين:

السيد(ة))حميد))أدرباز و عنوانه(ا))

 22325 دوار توريرت تديلي فطواكة)

(ة)) فطواكة ازيالل املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)8 21)تحت رقم) 1165871.

7 3I

Conseco(Africa

UNICAMBIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

Conseco(Africa

 Rue(El(Yarmouke(RDC(N°1 ،  

20050، CASABLANCA(MAROC

UNICAMBIO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 Rue   وعنوان مقرها اإلرتماعي

 El(Yarmouke(RDC(N° 1 Racine

 Maarif 4 Rue(El(Yarmouke

 RDC(N° 1 Racine(Maarif

 0522941715 CASABLANCA

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 13653

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2121 مارس) (12 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي) درهم») (2.111.111,11»

إلى) درهم») (2.111.111,11« من)

((: عن طريق) درهم») ( .111.111,11»

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)  7.

7  I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة ج ت عروي كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

شركة ج ت عروي كار  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 23 

شارع املجاهدين العروي - 62111 

الناظور املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 85 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) يناير) 212) املؤرخ في) 1)

السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

ابركاني سعيد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)3 )يناير)

 212)تحت رقم)81.

7 5I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MULTI SERVICES WEB

SAGYA ALHAMRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 17 السمارة 

ES-SMARA(MAROC ،72111 ،

 STE MULTI SERVICES WEB

  SAGYA ALHAMRA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

الحسني زنقة الحار  رقم  1 مكرر 
السمارة  - 72111 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MULTI SERVICES WEB SAGYA

. ALHAMRA SARL AU
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الحسني زنقة الحار  رقم) 1)مكرر)

السمارة))-)72111)السمارة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبداملولى املو�سي)):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املو�سي)) عبداملولى  السيد 
رقم) 1  الحار   زنقة  عنوانه(ا))

السمارة))72111)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املو�سي)) عبداملولى  السيد 
رقم) 1  الحار   زنقة  عنوانه(ا))

السمارة))72111)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 3 بتاريخ) ( االبتدائية بالسمارة)

 212)تحت رقم) 16/212.

7 7I
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FIDUNEWS SARL A.U

HARMONIE
إعالن متعدد القرارات

FIDUNEWS SARL A.U
 BD(BAHMAD(N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

HARMONIE  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: 79 شارع 
رحال بن أحمد إقامة سعاد شقة 
رقم 7  بلفدير - 21311 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2  667

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2121 نونبر) (25 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)توسيع نشاط الشركة:)
تقرر توسيع) الذي ينص على مايلي:)
نشاط) يلي:) ما  إلى  الشركة  نشاط 
لجميع) والسياحي  العقاري  الترويج 
وبالتالي) الفنادق والشقق الفندقية.)
تم تعديل النص الثالث من القانون)

األسا�سي للشركة.
الحصص:) تفويت  (:2 رقم) قرار 
السيد) قرر  مايلي:) على  ينص  الذي 
لفائدة) حصة  ( 25 بيع) بلكتي رواد 
السيد بلكتي عزيز وبالتالي تم تعديل)
النص السادس والسابع من القانون)

األسا�سي للشركة.
قرار رقم)3:)إستقالة وتعيين مسير)
على) ينص  الذي  (: للشركة) رديد 
رواد) بلكتي  السيد  إستقالة  مايلي:)
كمسير) حاتم  بلكتي  السيد  وتعيين 

رديد للشركة ملدة غير محدودة.)
اإلرتماعي:) التوقيع  رقم) :) قرار 
ستكون) مايلي:) على  ينص  الذي 
الوحيد) بالتوقيع  ملزمة  الشركة 
للسيد بلكتي حاتم ما عدا العمليات)
بالتوقيع) ملزمة  فالشركة  البنكية 
املنفصل إما من السيد بلكتي حاتم)

او من السيد بلكتي عزيز.)
النظام) مالءمة  (: (5 رقم) قرار 
الذي ينص على) (: ( األسا�سي للشركة)

القانون) مالءمة  قرر الشركاء) مايلي:)
األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

(:( ( ( 3:)الغرض اإلرتماعي) بند رقم)
-النشاط) مايلي:) على  ينص  الذي 
السياحي) والترويجي  العقاري 
النظر) وبصرف  الفنادق،) لجميع 
املنشآت ذات) ورميع  الفنادق،) عن 
والسياحة) الفنادق  بصناعة  الصلة 
واألنشطة الترفيهية واملهن الخدمية.)
بتملك) املتعلقة  األنشطة  -رميع 
وتطوير قواعد األرا�سي بغرض بيعها)
-أي نشاط تطوير عقاري) أو تأريرها.)
واملباني) العقارات  إنشاء) إلى  يهدف 
واملساكن املخصصة للبيع أو اإليجار.)
للتخطيط) استشاري  نشاط  -أي 
والتحسين) والتجديد  والتطوير 
وبيع) -شراء) والتصميم.) والديكور 
املحسنة) أو  الخالية  األرا�سي  وتأرير 
نشاط) أي  (- مبني.) آخر  عقار  أي  أو 
وساطة في مجال العقارات،)وال سيما)
-أي نشاط) بيع العقارات أو تأريرها.)
الحساب.) على  عقاري  وإدارة  إداري 
لصالح) عقاري  تطوير  نشاط  -أي 
وتصميم) -دراسة  العام.) القطاع 
وتنفيذ رميع املشاريع وإبرام رميع)
الندوات) -تنظيم  والتدري .) العقود 
وغيرها سواء)في املغرب أو في الخارج.)
أو) مباشر  بشكل  تتعلق  عملية  -أي 
غير مباشر بواحد أو آخر من األشياء)
تطوير) أو  لتسهيل  أعاله  املذكورة 

نشاط الشركة.
تغيير في رأس مال) (:6-7 بند رقم)
مايلي:) على  ينص  الذي  (: الشركة)
شركاء) قرر  (، األسهم) لنقل  نتيجة 

 HARMONIE«(شركة
تعيين مسير رديد:) (: 6 بند رقم)
تعيين السيد) الذي ينص على مايلي:)
للشركة) رديد  كمسير  حاتم  بلكتي 

ملدة غير محدودة.)
التوقيع اإلرتماعي:) (: 7 بند رقم)
ستكون) مايلي:) على  ينص  الذي 
الوحيد) بالتوقيع  ملزمة  الشركة 
للسيد بلكتي حاتم ما عدا العمليات)
بالتوقيع) ملزمة  فالشركة  البنكية 

املنفصل إما من السيد بلكتي حاتم)
او من السيد بلكتي عزيز.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم)758193.

7 8I

ائتمانية حكيم الررواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

PARA JADIYAD  شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الررواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب   رقم 
6  حي السالم ويسالن مكناس ، 

51181، مكناس املغرب
شركة  PARA JADIYAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي السالم 
درب  1، رقم 17  زنقة تاوريرت، 
ويسالن،  - 5 511 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة)) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PARA JADIYAD
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الصيدالنية بالتقسيط..
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
زنقة) ( 17 رقم) درب) 1،) السالم 
تاوريرت،)ويسالن،))-)5 511)مكناس)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

  11 ( (: الفرتي) غزالن  السيدة 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الفرتي  غزالن  السيدة 
 13 الطابق) الشقة)  ) فاء) العمارة 
51111)مكناس) ( توالل) (15 السكينة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الفرتي  غزالن  السيدة 
 13 الطابق) الشقة)  ) فاء) العمارة 
51111)مكناس) ( توالل) (15 السكينة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)-.
7 9I

GUESS NEGOCE SARL

GUESS NEGOCE SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GUESS NEGOCE SARL
9   زنقة االمير موالي عبد هللا الدار 

البيضاء، 31 21، الدار البيضاء 
املغرب

 GUESS NEGOCE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 9   زنقة 
االمير موالي عبد هللا الدار البيضاء 

31 21 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 68975
  6 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2117 يوليوز)
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)

.GUESS NEGOCE SARL
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولية و رميع الخدمات.
عنوان املقر االرتماعي):)9  )زنقة)
االمير موالي عبد هللا الدار البيضاء)

31 21)الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رسوس رمال عنوانه(ا))
هللا) عبد  موالي  االمير  زنقة  (  9

31 21)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ايوب  رسوس  السيد 
هللا) عبد  موالي  االمير  زنقة  (  9

31 21)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2117)تحت رقم)   1 .
751I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

SAKIA BUILDINGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC
SAKIA BUILDINGS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم   2 

شارع موالي حفيظ السمارة 72111 
- 72111 السمارة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAKIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BUILDINGS

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و الهندسة املدنية.

عنوان املقر االرتماعي):)رقم)  2 

شارع موالي حفيظ السمارة)72111 

-)72111)السمارة))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ابراهيم) موالي  شريف  السيد 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيم) موالي  شريف  السيد 

احفيظ) موالي  شارع  عنوانه(ا))

السمارة) (72111 السمارة) رقم)  2)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ابراهيم) موالي  شريف  السيد 

احفيظ) موالي  شارع  عنوانه(ا))

السمارة) (72111 السمارة) رقم)  2)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بالسمارة)

 212)تحت رقم) 6/212 .

75 I

ml(congestfin

EXPERTS PRODUCTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ml(congestfin

 guernaoui(mokhtar(place

 marechal 3 etg(bureau(N°

 13 Casablanca ، 20101،

casablanca(maroc

EXPERTS PRODUCTS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 7 زنقة 

احمد التوقي الطابق 2  - 21111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 86 39

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. EXPERTS PRODUCTS

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج بشكل)

مباشر أو غير مباشر:

(تارر لحوم) تارر رزار بالجملة) (-

بيضاء)وحمراء)بالجملة))؛

-)تارر بقالة بالجملة)(تارر رملة)

لألغذية العامة).

زنقة) (7 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 21111 (- ( (2 الطابق) التوقي  احمد 

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (51 ( (: انوار) ناصر  السيد 

بقيمة)11 )درهم للحصة).

حصة) (51 ( (: السيد محمد انوار)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

بقيمة) (51 (: انوار) ناصر  السيد  (
11 )درهم.

بقيمة) (51 (: انوار) محمد  السيد 
11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ناصر انوار عنوانه(ا))تجزئة)
 21111 ( كالبفورنيا) فلوريدا رقم) 3)

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) انوار  محمد  السيد 
وزنقة) زنقة) 1) زاوية  كينمير  تجزئة 
البضاء) الدار  (21111 الوازيس) (12

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) انوار  محمد  السيد 
وزنقة) زنقة) 1) زاوية  كينمير  تجزئة 
البضاء) الدار  (21111 الوازيس) (12

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)878 76.
752I

ml(congestfin

MAREPHA-PARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ml(congestfin
 guernaoui(mokhtar(place
 marechal 3 etg(bureau(N°
 13 Casablanca ، 20101،

casablanca(maroc
MAREPHA-PARA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 7 زنقة 
احمد التوقي الطابق 2 - 21111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 86   



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3120

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16

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  اإلقتضاء)

.MAREPHA-PARA

الغرض:) (: بإيجاز) غرض الشركة 

غرض الشركة داخل وخارج املغرب

-)شراء)بيع املنتجات الصيدالنية

-)استيراد وتصدير).

زنقة) (7 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

احمد التوقي الطابق)2)-)21111)الدار)

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: الشرايبي) نبيل  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد نبيل الشرايبي):)511)بقيمة)

11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الشرايبي  نبيل  السيد 

 288 1 ( صخور مانسمان فيال لينة)

املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الشرايبي  نبيل  السيد 

 288 1 ( صخور مانسمان فيال لينة)

املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762251.

753I

Conseco(Africa

TAGPRINT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Conseco(Africa
 Rue(El(Yarmouke(RDC(N°1 ،  
20050، CASABLANCA(MAROC
TAGPRINT MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنقة السينا إقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 الرقم 82 طنجة 

- 91111  طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   96 
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAGPRINT MAROC
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أنشطة) رميع  هو  للشركة  الرئي�سي 
أي) استخدام  ذلك  في  بما  الطباعة 

عملية موحدة أو طباعة رقمية.
أنواع) لجميع  الصناعي  التصنيع 
أو) الصناعية  بالطرق  امللصقات 

الرقمية
استيراد وتصدير وتجارة امللصقات
واالتجار) والتصدير  االستيراد 
واآلالت) واملعدات  املواد  رميع  في 
تصنيع) بنشاط  املرتبطة  وامللحقات 
امللصقات واملتعلقة بشكل مباشر أو)

غير مباشر بغرض الشركة.
ساحة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
ابراهيم الروداني زنقة السينا إقامة)
بيتهوفن)2)الطابق)3)الرقم)82)طنجة)

-)91111))طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 75 ( (: البيرتو) ريال  دياز  السيد 

حصة بقيمة)7.511)درهم للحصة).

ريم) رامو  كوسطا  ابالو  ( السيد)

درهم) (2.511 بقيمة) حصة  (25 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد دياز ريال البيرتو عنوانه(ا))

ساحة األمم إقامة تجميل زنقة ابي)

طنجة))) (26 الرقم) الطابق) ) دردع 

91111)طنجة املغرب.

ريم) رامو  كوسطا  ابالو  السيد 

عنوانه(ا))ساحة األمم إقامة تجميل)

 26 الرقم) الطابق) ) ابي دردع  زنقة 

طنجة)))91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد دياز ريال البيرتو عنوانه(ا))

ساحة األمم إقامة تجميل زنقة ابي)

طنجة))) (26 الرقم) الطابق) ) دردع 

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 9 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238383.

75 I

ائتمانية حكيم الررواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

 HA شركة

INFRASTRUCTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الررواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب   رقم 

6  حي السالم ويسالن مكناس ، 

51181، مكناس املغرب

 HA INFRASTRUCTURE شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

محمد الزرقطوني، درب    رقم 

6 ، حي السالم، ويسالن، مكناس. - 

5 511 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52 25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HA INFRASTRUCTURE

:)-1)مكت ) غرض الشركة بإيجاز)

الدراسات،)التحقيقات واألبحاث.

-2)األشغال املختلفة أو البناء.

-3)املتاررة..
زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
رقم) درب)  ) الزرقطوني،) محمد 

6 ،)حي السالم،)ويسالن،)مكناس.)-)

5 511)مكناس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيد األرراوي حمزة)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد األرراوي حمزة عنوانه(ا))
رقم)77 )الطابق) )مرران) )الشطر)

   51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد األرراوي حمزة عنوانه(ا))
رقم)77 )الطابق) )مرران) )الشطر)

   51111)مكناس املغرب.



3121 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمكناس))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
755I

SOLUTION NOUR SERVICES SARL AU

سولسيون نور سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOLUTION NOUR SERVICES
SARL AU

 LOT(ROUIDATE 3 NR 33 AV
 ALLAL(EL(FASSI(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

سولسيون نور سيرفيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي    قطاع 
6159 1 سوق الزاهرية داوديات 
مراكش - 1111  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 19795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (1 
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  اإلقتضاء)

سولسيون نور سيرفيس.
مكت ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات القانونية و الضريبية
شركة التسيير و الخدمات)).

عنوان املقر االرتماعي):)  )قطاع)
داوديات) الزاهرية  سوق  (1 6159

مراكش)-)1111 )مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد امين مسرار):))111.  
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

مسرار) امين  محمد  السيد 
رقم) (3 الرويضات) تجزئة  عنوانه(ا))
مراكش) الفا�سي  عالل  شارع  (33

1111 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مسرار) امين  محمد  السيد 
رقم) (3 الرويضات) تجزئة  عنوانه(ا))
مراكش) الفا�سي  عالل  شارع  (33

1111 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2121)تحت رقم) 897  .

756I

AROBASE CONSULTING(اروباس كونسيلتينغ

 AMAL SMART
CONSULTATION »امال 

سمارت لالستشارات»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AROBASE اروباس كونسيلتينغ
CONSULTING

شارع يعقوب املنصور زنقة الجنيد 
اقامات البيضاء العمارة K الطابق 

الخامس الشقة 52 املعاريف ، 
21371، الدار البيضاء املغرب

 AMAL SMART CONSULTATION
»امال سمارت لالستشارات» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 28  

تجزئة رياض 2  - 33251 ميسور 
بوملان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
»امال) (SMART CONSULTATION

سمارت لالستشارات».
غرض الشركة بإيجاز):)-)خدمات)

املساعدة الطبية.
-)التوريه الطبي.
-)املراقبة الطبية.

-)خدمات النقل الطبي..
  28 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
ميسور) (33251 (- ( (2 رياض) تجزئة 

بوملان املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املعطي عنوانه(ا)) السيد يوسف 
ميسور بوملان)33251)ميسور املغرب.
عنوانه(ا)) السبع  محمد  السيد 
ميسور بوملان)33251)ميسور املغرب.
عنوانه(ا)) اوخيي  ادريس  السيد 
ميسور بوملان)33251)ميسور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) املعطي  حنان  السيدة 
ميسور بوملان)33251)ميسور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( ببوملان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 8/212 .

757I

HBLAWFIRM

SANTÉ CONNECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HBLAWFIRM
 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage
 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca(Maroc
 SANTÉ CONNECT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 67 شارع 

عزيز بالل ، الطابق الثاني ، رقم 3 ، 

21331 الدار  املعاريف  - )

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87.723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SANTÉ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONNECT

إنشاء) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتطوير وتصميم واستضافة املواقع)

اإللكترونية.

•)دراسة وتنفيذ وتطوير وتصميم)

وتطبيقات) البرمجيات  وتسويق 

البرمجيات) وحزم  املحمول  الهاتف 

مشروع) أي  تركي   وكذلك 

لتكنولوريا املعلومات واالتصاالت..

67)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
(،(3 عزيز بالل)،)الطابق الثاني)،)رقم)

الدار) (21331 املعاريف))-))

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  Blue( Mango-SARL( : الشركة)

331)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة

  MOAHMED( ALAOUI( : السيد)

671)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 Blue( Mango-SARL الشركة)

فيال) تدارت،) بيست  عنوانه(ا))

 21 21 البيضاء) الدار  (- ليت)

.CASABLANCA(Maroc



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3122

عنوانه(ا)) علوي  محمد  السيد 
العمارة) (6 س) م  املستقبل  اقامة 
معروف،) سيدي  (، 9 1 ،الرقم)
 Casablanca  21521 الدار البيضاء)

.Maroc
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) علوي  محمد  السيد 
العمارة) (6 س) م  املستقبل  اقامة 
معروف،) سيدي  (، 9 1 ،الرقم)
 Casablanca  21521 الدار البيضاء)

Maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم) 76355.

758I

kdmcompta@gmail.com

JTER TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

kdmcompta@gmail.com
 5/BD(IBN(ROCHD(IMM(ALJ 5
 ،5/BD(IBN(ROCHD(IMM(ALJ 5

OUJDA(maroc ،61111
JTER TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي     شارع 
الدرفوفي الطابق األول الشقة رقم 3 

وردة - 61111 وردة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 773
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 يناير) (3 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JTER (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

    (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع الدرفوفي الطابق األول الشقة)
رقم)3)وردة)-)61111)وردة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) زهير  األزهري  السيد 
 22 رقم) (3 األمانة) سالمة  تجزئة 

61111)وردة املغرب.
عنوانه(ا)) محمد  األزهري  السيد 
تجزئة ابن خلدون رقم) 26  61111 

وردة املغرب).
السيدة األزهري حورية عنوانه(ا))
تازة) طريق  بنعدي  سلمة  تجزئة 
األمانة)3)زنقة س21)رقم)8  61111 

وردة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد األزهري مصطفى عنوانه(ا))
تجزئة ابن خلدون رقم) 26  61111 

وردة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 8 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

2121)تحت رقم)-.

759I

GOMEAT

كوميت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GOMEAT
 2Rue(Essanaoubar(Etg 4 N° 12 ،

20570، Casablanca(Maroc
كوميت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 2، شارع 
الصنوبر رقم 2  - 21571 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 85 85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كوميت.

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، رزارة) منتجات اللحوم وتقطيعها،)

أغذية عامة،)إدارة متجر.

2،)شارع) (: عنوان املقر االرتماعي)

الدار) (21571 (- ( 2 رقم) الصنوبر 

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كمال عماري):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

511)حصة) ( (: السيد محمد أنس)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) أنس  محمد  السيد 

مجموعة) الكبرى  التوسعة  أنا�سي 

16 )مدخل)7)رقم)79  21621)الدار)

البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) عماري  كمال  السيد 

شطر سفام عمارة)33)رقم)2 )االزهر)

البيضاء) الدار  (21621 البرنو�سي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( عماري) كمال  السيد 

شطر سفام عمارة)33)رقم)2 )االزهر)

البيضاء) الدار  (21621 البرنو�سي)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ)    ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)66  76.

761I

Conseco(Africa

CONSECO TNG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Conseco(Africa

 Rue(El(Yarmouke(RDC(N°1 ،  

20050، CASABLANCA(MAROC

CONSECO TNG شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي ساحة 

األمم إقامة تجميل زنقة ابي دردع 

الطابق   الرقم 26 طنجة - 91111 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9  75

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2121)تقرر حل) 28)درنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  CONSECO TNG الوحيد) الشريك 

مبلغ رأسمالها)51.111)درهم وعنوان)

مقرها اإلرتماعي ساحة األمم إقامة)

تجميل زنقة ابي دردع الطابق) )الرقم)

املغرب) طنجة  (91111 (- طنجة) (26

نتيجة ل):)إرادة الشريك الوحيد.

ساحة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

دردع) ابي  زنقة  تجميل  إقامة  األمم 

  91111 (- 26)طنجة) الطابق) )الرقم)

طنجة املغرب.)

و عين:

البيرطو)) كارلوس  السيد(ة))

زنقة) عنوانه(ا)) ) و  بيدرو  داسيلفا 

الدار) (7 الرقم) (3 الطابق) اليارموك 

البيضاء) الدار  ( (21 11 ( البيضاء)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ساحة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

دردع) ابي  زنقة  تجميل  إقامة  األمم 

الطابق) )الرقم)26)طنجة.



3123 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)7 2385.

76 I

COTEXPER

VMS
إعالن متعدد القرارات

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

VMS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي: 83  الحي 

الصناعي سيدي غانم مكت  8 - 

1111  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 53 3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2121 نونبر) ( 6 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تفويت السيد املهدي خلدون)111.  

  .111 أصل) من  ارتماعية  حصة 

كريم) محمد  السيد  لفائدة  حصة 

خلدون.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
خلدون) املهدي  السيد  استقالة 

بصفة نهائية من منص  املسير.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تنصي  السيد محمد كريم خلدون)

غير) ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محددة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)

تحين بنود النظام االسا�سي طبقا ملا)

ذكر اعاله.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9896  .

762I

AUDEC EXPERTISE

MYSAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard(Zerktouni, ,223

 7éme(étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca(Maroc

MYSAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 21  زاوية 

شارع عمر الخيام و زنقة النسرين 

حي الراحة - 1 212 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2 383

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2121 درنبر) ( 1 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«611.111)درهم»)أي من)»11.111  

عن) درهم») (711.111« إلى) درهم»)
ديون) مع  مقاصة  إرراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)97 763.

763I

FICOMPTA

LOKANORD
إعالن متعدد القرارات

FICOMPTA

 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES(MAROC

LOKANORD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: رقم 59 
زنقة األخوة حي الحسني , طريق 

عين الشقف فاس. - 31111 فاس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.281 5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2121)تم اتخاذ) 26)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
بمبلغ) شركة  راسمال  رفع  مايلي:)

درهم) ( .211.111,11 قدره)

الى)) درهم  ( 11.111,11 من) اي 

طريق) عن  ( درهم) ( .311.111,11

الشركة) ديون  مع  مقاصة  ارراء)

املحددة املقدار و املستحقة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة)) اإلرتماعي  الهدف  تقليص 

وسيط) او  تارر  ( نشاط) بحذف 

ليصبح) واالستراد  إلنجازالتصدير 

النشاط الوحيد)»مقاولة في األشغال)

املختلفة أو البناءات»

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)استقالة السيد خالد ودغيري)

احمد) السيد  تعيين  و  سعيدي 

ملدة) ( الخدري مسيرا رديدا للشركة)

غير محددة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

مايلي:)مقاولة في األشغال املختلفة أو)

البناءات

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

الشركة:)) رأسمال  مبلغ  مايلي:)

كالتالي:) مقسم  311.111. درهم،)

 511 (: السيد خالد ودغيري سعيدي)

(. للحصة) 11 درهم  ( بقيمة) حصة 

السيد احمد الخدري):)2.511 حصة)

بقيمة))11 درهم للحصة.

على) ينص  الذي  (: 3 رقم) بند 
مايلي:)تم تعيين السيد احمد الخدري)

مسيرا للشركة))ملدة غير محدودة))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 372/12.

76 I

B.services

L›ATELIER DES LOISERS
إعالن متعدد القرارات

B.services

 Romandie 2 tour(Assila

 N°33Casablanca(Anfa

 Romandie 2 tour(Assila

 N°33Casablanca(Anfa، 1،

Casablanca(Maroc

L›ATELIER DES LOISERS »شركة 

سهم»
ُ
التوصية باأل

 Rue  1 :وعنوان مقرها االرتماعي

 liberté, - 3eme(étage(App(N›6

 Casablanca - 01 CASABLANCA

.MAROC

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.368863

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)أكتوبر)2121)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:))

 Dissolution( anticipée( de’la

 société

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

  et( pouvoirs( à( lui( conférer مايلي:)

 Nomination( de( Mr( VITTORIO

 ;DECSATRO(comme((liquidateur

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

 Décide( de( fixer( le( siège مايلي:)

 de( la( liquidation( à( Casablanca

 11( Allée( des( treilles( résidence

Zahira(Ain(Sebaa

على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 

 le(dépôt( légal(est(effectué مايلي:)

 auprès(du(tribunal(de(commerce

 de( Casablanca( sous( le( n,uméro

7569 6

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

 Dissolution(anticipée((بند رقم

على) ينص  الذي  (: (de’la( société

 Dissolution( anticipée ( مايلي:)

. de’la(société
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  ( بالدار البيضاء) التجارية 

درنبر)2121)تحت رقم)6 7569.
765I

LE PUBLICATEUR LEGAL

 ENGINEERING
 CONSULTANCY AND

 PROJECT MANAGEMENT
ECPM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة  5 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة  5 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 51 21، 

الدار البيظاء املغرب
 ENGINEERING CONSULTANCY
 AND PROJECT MANAGEMENT

ECPM  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 7   شارع 
املقاومة إقامة أفا الطابق تاني 

الشقة 22 - 21211 الدارالبيضاء  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 85815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ENGINEERING CONSULTANCY
 AND PROJECT MANAGEMENT

. ECPM
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية..
   7 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع املقاومة إقامة أفا الطابق تاني)
الدارالبيضاء)) (21211 (- (22 الشقة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: ( الباقيلي) طارق  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيدة مريم اورحو):))511)حصة)
بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد طارق الباقيلي)
ابن) رعفر  زنقة  املنال)  ) إقامة 
بوركون) (3 شقة) طابق) ) حبي  

21211)الدارالبيضاء))املغرب.
عنوانه(ا)) اورحو  مريم  السيدة 
ابن) رعفر  زنقة  املنال)  ) إقامة 
بوركون) (3 شقة) طابق) ) حبي  

21211)الدارالبيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيد طارق الباقيلي)
ابن) رعفر  زنقة  املنال)  ) إقامة 
بوركون) (3 شقة) طابق) ) حبي  

21211)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)511 76 .

766I

BCNG

ADS MODERNE BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 ADS MODERNE BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 
البيضاء - 21151 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87 19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ADS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MODERNE BATIMENT

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

(: االرتماعي) املقر  عنوان 

 9 الطابق) الزرقطوني  265،شارع 
رقم92)الدار البيضاء)-)21151)الدار)

البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:

((: دحو) بن  صوفيا  السيدة 

111,11. 3)حصة بقيمة)11 )درهم)

للحصة).

((: دحو) بن  إدريس  السيد 

33.111,11)حصة بقيمة)11 )درهم)

للحصة).

((: دحو) بن  أحمد  السيد 

33.111,11)حصة بقيمة)11 )درهم)

للحصة).

 3 1 (: دحو) بن  صوفيا  السيدة 

بقيمة)11 )درهم.

 331 (: دحو) بن  إدريس  السيد 

بقيمة)11 )درهم.

 331 (: دحو) بن  أحمد  السيد 

بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة صوفيا بن دحو عنوانه(ا))
حي الفرح)2)زنقة سعد زغلول رقم)8 

سطات)21151)سطات املغرب.

السيد إدريس بن دحو عنوانه(ا))

حي الفرح)2)زنقة سعد زغلول رقم)8 

سطات)21151)سطات املغرب.

عنوانه(ا)) بن دحو  أحمد  السيد 

حي الفرح)2)زنقة سعد زغلول رقم)8 

سطات)21151)سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة صوفيا بن دحو عنوانه(ا))

حي الفرح)2)زنقة سعد زغلول رقم)8 

سطات)21151)سطات املغرب

عنوانه(ا)) بن دحو  أحمد  السيد 

حي الفرح)2)زنقة سعد زغلول رقم)8 

سطات)21151)سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)9 7633.

767I

FUDICAIRE ISMAILI

ETS SMARA PARKING

SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير رديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 17 السمارة 

ES-SMARA(MAROC ،72111 ،

  ETS SMARA PARKING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 AV EL وعنوان مقرها اإلرتماعي

MOUKAOUAMA(N°13 ES-

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) يناير) 212) (22 املؤرخ في)

ابريه) مسير رديد للشركة السيد(ة))

ديهي كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالسمارة)

 212)تحت رقم) 5/212 .

768I

JURISMAG SARL

DIMAOTHMANE SARL
إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

DIMAOTHMANE SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: عند 

شركة أنجليك 323، شارع موالي 

اسماعيل - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.368537

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2121)تم اتخاذ) املؤرخ في)  )درنبر)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 

الفاضل) السيد  وفاة  معاينة  مايلي:)

بالدار) الشريك و املسير،) (، السقاط)

البيضاء))بتاريخ)2121/ 1/ 1)،)على)

بقاء))أرملته السيدة شادية السقاط)

رضا) السيد  الشرعيين  وأوالده  (،

السقاط) هشام  والسيد  السقاط 

والسيد حمزة السقاط)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

املال) لرأس  الجديد  التوزيع  اعتماد 

الشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد ر�سى السقاط)،)كمسير)

رديد للشركة)،)لفترة غير محدودة

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تأكيد السيد رشيد السقاط والسيد)

(، كمسيرين للشركة) ( فؤاد السقاط)

لفترة غير محدودة.

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

املال) لرأس  الجديد  التوزيع  اعتماد 

الشركة

على) ينص  الذي  رقم)  :) بند 

السقاط) ر�سى  السيد  تعيين  مايلي:)

لفترة غير) (، كمسير رديد للشركة) (،

محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)3  763.

769I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

PAM CAR SARL D’A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

PAM CAR SARL D’A.U  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحسن التاني رقم 273  الدريوش 

 6215 الدريوش املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.867 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)27)يناير) 212)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

  273 رقم) التاني  الحسن  »شارع 

الدريوش املغرب») الدريوش) 6215)

إلى)»حي عرا�سي اقامة الشامي بجان )

الناظور)) (62111 الناظور) الواد 

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ) 1)فبراير)

 212)تحت رقم)217.

771I

COTEXPER

NAKHIL BELLE VUE
إعالن متعدد القرارات

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

NAKHIL BELLE VUE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي: مكت  
رقم   عمارة رقم 28 زنقة يعقوب 

املريني رليز - 1111  مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6518 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2121 نونبر) ( 6 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

املنعم) عبد  نجيد  السيد  تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .111

محمد) السيد  لفائدة  حصة  ( .111

كريم خلدون.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

»استغالل) ( الى) الشركة  نشاط  تغير 

املنارم»)و تشطي  النشاط السابق

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

كريم) محمد  السيد  تنصي   مايلي:)

ملدة) للشركة  الوحيد  املسير  خلدون 

نجيد) ( غير محددة واستقالة السيد)

عبد املنعم بصفة نهائية من منص )

املسير.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)

تحين بنود النظام االسا�سي طبقا ملا)

ذكر اعاله.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9911  .

77 I

JURISMAG SARL

BERNOUSSI MAAMIT SARL
إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

 BERNOUSSI MAAMIT SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االرتماعي: الطريق 

الوطني  رقم 9، كلم 1  (نادي 
الطيران تـيـط مليل) صندوق البريد 
رقم 3553 - اهل الغالم - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 132 7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2121)تم اتخاذ) املؤرخ في)  )درنبر)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
معاينة وفاة السيد الفاضل السقاط)
بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  (، الشريك) (،
أرملته) ( بقاء) على  (، (1 /1 /2121
وأوالده) (، السقاط) شادية  السيدة 
السقاط) رضا  السيد  الشرعيين 
والسيد) السقاط  هشام  والسيد 

حمزة السقاط)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املال) لرأس  الجديد  التوزيع  اعتماد 

الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد ر�سى السقاط)،)كمسير)

رديد للشركة)،)لفترة غير محدودة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
تأكيد السيد رشيد السقاط والسيد)
للشركة،) كمسيرين  السقاط  فؤاد 

لفترة غير محدودة.
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قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
املال) لرأس  الجديد  التوزيع  اعتماد 

الشركة
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
لحصص) الجديد  ( التوزيع) اعتماد 

الشركة
على) ينص  الذي  (:29 رقم) بند 
السقاط) ر�سى  السيد  تعيين  مايلي:)
لفترة غير) (، كمسير رديد للشركة) (،

محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)6 7628.
772I

kdmcompta@gmail.com

PHARMACIE ATACADAO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

kdmcompta@gmail.com
 5/BD(IBN(ROCHD(IMM(ALJ 5
 ،5/BD(IBN(ROCHD(IMM(ALJ 5

OUJDA(maroc ،61111
PHARMACIE ATACADAO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الشلرع 
الرئي�سي ررف األخضر زنقة  2 رقم 

   - 61111 وردة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3628 

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 ماي) (  
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  اإلقتضاء)

.PHARMACIE ATACADAO
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

الشلرع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الرئي�سي ررف األخضر زنقة) 2)رقم)

  )-)61111)وردة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة األزهري حورية عنوانه(ا))
تجزئة سامة بنعدي طريق تازة األمانة)
3)زنقة س21)رقم)8   61111)وردة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة األزهري حورية عنوانه(ا))
تجزئة سامة بنعدي طريق تازة األمانة)
3)زنقة س21)رقم)8   61111)وردة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بوردة))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

773I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE AL BARAKA POUR
 INVESTISSEMENT
GENERAL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 17 السمارة 

ES-SMARA(MAROC ،72111 ،
 STE AL BARAKA POUR

 INVESTISSEMENT GENERAL
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 AV EL وعنوان مقرها اإلرتماعي

 MASSIRA(N°77 BIS(ES(SEMARA
72000 - السمارة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 783

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) يناير) 212) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املصطفى) (ة)) السيد) تفويت 

مهراوي)61.111)حصة ارتماعية من)

السيد) ( 61.111)حصة لفائدة) أصل)

26)يناير) (ة))محجوبة الضالع بتاريخ)

.212 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بالسمارة)

 212)تحت رقم) 7/212 .

77 I

JURISMAG SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
BOUKHARA SARL

إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE

BOUKHARA SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: الطريق 

الوطني  رقم 9، كلم 1  (نادي 

الطيران تـيـط مليل) صندوق البريد 
رقم 3553 - اهل الغالم - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 1263 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)  )درنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

معاينة وفاة السيد الفاضل السقاط)

بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  (، الشريك) (،

أرملته) ( بقاء) على  (، (1 /1 /2121

وأوالده (، السقاط) شادية  السيدة 

السقاط) رضا  السيد  الشرعيين  (
والسيد) السقاط  هشام  والسيد 

حمزة السقاط)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املال) لرأس  الجديد  التوزيع  اعتماد 

الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
(، فتح) بنمليح  ياسين  السيد  تعيين 
غير) لفترة  (، للشركة) رديد  كمسير 

محدودة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
تأكيد السيد رشيد السقاط والسيد)
للشركة،) كمسيرين  السقاط  فؤاد 

لفترة غير محدودة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
املال) لرأس  الجديد  التوزيع  اعتماد 

الشركة
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
ألسهم) الجديد  ( التوزيع) اعتماد 

الشركة
على) ينص  الذي  (:29 رقم) بند 
بنمليح) ياسين  السيد  تعيين  مايلي:)
لفترة) (، ،)كمسير رديد للشركة) فتح)

غير محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)5 7628.

775I

ml(congestfin

 COSMETIC AND HYGIENE
COMPANY CHC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ml(congestfin
 guernaoui(mokhtar(place
 marechal 3 etg(bureau(N°
 13 Casablanca ، 20101،

casablanca(maroc
 COSMETIC AND HYGIENE

COMPANY CHC
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 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحسن التاني 7 زنقة احمد التوقي 

الطابق التاني - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8538 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 COSMETIC AND HYGIENE

.COMPANY CHC

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:

مستحضرات التجميل ومنتجات)

األغذية) وتوزيع  املنزلية  التنظيف 

الزراعية)،

استيراد و تصدي.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
زنقة احمد التوقي) (7 التاني) الحسن 

الطابق التاني)-)21111)الدار البيضاء)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

111.111. )درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عزيز ومالل):))6.111)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 3.111 ( (: السيد املصطفى ابرير)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  .111 ( (: السيد حساين موع�سى)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

6111)بقيمة) السيد عزيز ومالل):)

11 )درهم.

 3111 (: ابرير) املصطفى  السيد 

بقيمة)11 )درهم.

  111 (: موع�سى) السيد حساين 
بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ومالل  عزيز  السيد 
وادي) حي  رقم) 3) الفضيلة  تجزئة 

الده ))2111 )تمارة املغرب.
ابرير عنوانه(ا)) املصطفى  السيد 
  2151 رقم) 1   االزهار  تجزئة 

الصخيرات املغرب.
السيد حساين موع�سى عنوانه(ا))

قصر النيف)5811 )تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ابرير عنوانه(ا)) املصطفى  السيد 
  2151 رقم) 1   االزهار  تجزئة 

الصخيرات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)131 76.

776I

SOUSS-FISC(SARL

SOCIETE AT.V.C SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUSS-FISC(SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

SOCIETE AT.V.C SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 
تدوارت الدراركة اكادير - 81651 

الدراركة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5923
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE AT.V.C SARL

مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)و األشغال املختلفة

-)منعش عقاري)

و بصفة عامة رميع العمليات) (-

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بأغراض ا لشركة).

دوار) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 81651 (- اكادير) الدراركة  تدوارت 

الدراركة))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف اتنان):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: بنفرح) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اتنان  يوسف  السيد 

دوار تكاديرت الدراركة اكادير)81651 

الدراركة املغرب.

عنوانه(ا)) بنفرح  الحسن  السيد 

دوار تكاديرت الدراركة اكادير)81651 

الدراركة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اتنان  يوسف  السيد 

دوار تكاديرت الدراركة اكادير)81651 

الدراركة املغرب

عنوانه(ا)) بنفرح  الحسن  السيد 

دوار تكاديرت الدراركة اكادير)81651 

الدراركة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

 212)تحت رقم)9  98.

777I

JURISMAG SARL

DIMAOUARDA SARL
إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

DIMAOUARDA SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: 323، 
شارع موالي اسماعيل - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.36897 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2121)تم اتخاذ) املؤرخ في)  )درنبر)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
الفاضل) السيد  وفاة  معاينة  مايلي:)
بالدار) الشريك و املسير،) (، السقاط)
البيضاء))بتاريخ)2121/ 1/ 1)،)على)
بقاء))أرملته السيدة شادية السقاط)
رضا) السيد  الشرعيين  وأوالده  (،
السقاط) هشام  والسيد  السقاط 

والسيد حمزة السقاط)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املال) لرأس  الجديد  التوزيع  اعتماد 

الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد ر�سى السقاط)،)كمسير)

رديد للشركة)،)لفترة غير محدودة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
تأكيد السيد رشيد السقاط والسيد)
للشركة،) كمسيرين  السقاط  فؤاد 

لفترة غير محدودة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
املال) لرأس  الجديد  التوزيع  اعتماد 

الشركة.
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بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

ألسهم) الجديد  ( التوزيع) اعتماد 

الشركة

على) ينص  الذي  (:29 رقم) بند 

السقاط) ر�سى  السيد  تعيين  مايلي:)

لفترة غير) (، كمسير رديد للشركة) (،

محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)7 7628.

778I

A. SAAIDI CONSULTANTS

WG CAPITAL
تأسيس صندوق مشترك للتوظيف

A. SAAIDI(CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

WG CAPITAL »صندوق مشترك 

للتوظيف»

وعنوان مقره اإلرتماعي: 6  ، زنقة 

مصطفى املعاني - 111. 2 الدار 

البيضاء  املغرب 

»تأسيس صندوق مشترك 

للتوظيف»

بمقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في) 2 
تقرر تأسيس صندوق) (2121 درنبر)

البيانات) ذي  للتوظيف  مشترك 

التالية:

 WG (: ( الصندوق) تسمية  (-

.CAPITAL

(،  6 (: عنوان املقر االرتماعي) (-
زنقة مصطفى املعاني)-)111. 2)الدار)

البيضاء))املغرب).

أرلها) من  تأسس  التي  املدة  (-

الصندوق:)99)سنة).

-)مبلغ رأسمال الصندوق)(درهم):)

 .111.111,11

 WAFA«(مؤسسة التدبير:)شركة(-

(،  6 مقرها) الكائن  (،«GESTION
(- (2 .111 (– املعاني) زنقة مصطفى 

ر�سى) السيد  يمثلها  البيضاء،) الدار 

هاللي.

التجاري) الوديعة:) املؤسسة  (-
(،«ATTIJARIWAFA BANK« وفابنك)
(،2 البيضاء–) بالدار  مقره  الكائن 
السيد) يمثله  يوسف،) موالي  شارع 

يوسف الروي�سي.
-)املنتدب األول للحسابات:)مكت )
«HDID & ASSOCIES»)يمثله السيد)

محمد حديد.))
وحصص) املورودات  (-
درهم) مليون  املشتركة:) امللكية 
إلى) مقسـم  (( .111.111,11(
كليـا) املكتتبة  حصة،) (( 11) مائة)

واملدفوعة القيمة نضيا.
السترداد) الالزم  األدنى  ( املبلغ) (-

الحصص:511.111
-)تاريخ ورقم اعتماد نظام التدبير)
لسوق) املغربية  الهيئة  طرف  من 
رقم:) (- (2121 درنبر) (17 الرساميل:)

.GP21 96
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763239.
779I

REAL OFFICE SARL

BAALI YOUSSEF CABINET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 BAALI YOUSSEF CABINET

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 51أ، شارع 
موالي يوسف، أقامة الفتح، رقم   - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAALI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.YOUSSEF CABINET
مكت ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

طوبوغراف.
51أ،) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الفتح،) أقامة  يوسف،) موالي  شارع 

رقم) )-)91111)طنجة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد باعلي يوسف):))11 )حصة)

بقيمة)111. )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) يوسف  باعلي  السيد 
حي بوبانة،)اقامة النسيم،)فيال رقم)2 

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) يوسف  باعلي  السيد 
حي بوبانة،)اقامة النسيم،)فيال رقم)2 

91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)693.
781I

فيدكات

STE MAJALAT
إعالن متعدد القرارات

فيدكات
3 مكرر زنقة باستور املدينة 

الجديدة مكناس ، 51111، مكناس 
املغرب

STE MAJALAT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: رقم 539 
قطاع    ب م ع رقم 539 قطاع    

ب م ع  5111 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23813
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)درنبر)2121
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
بولعياض) السيد  تعيين  (-
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل  علي 

22D 1  )كمسير بالتشارك
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)  :)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد بولعياض علي الحامل)
   1 22D رقم) الوطنية  للبطاقة 

كمسير بالتشارك
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ) 2) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)371.

78 I

EL FACHTALI CONSEIL

ATIKA BOUTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

1111 ، مراكش املغرب
ATIKA BOUTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي  3 
شارع الحرية ريليز - 1111  

MARRAKECH املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 درنبر) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))عتيقة))بنحليمة)
حصة ارتماعية من أصل) (28.7  
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (28.7  
درنبر) (22 بتاريخ) بنحليمة  كمال 

.2121
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9 99  .

782I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

فينيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم    ، 

91111، طنجة املغرب

فينيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  الجماعة 

القروية دردارة املحل املسمى دريدرة  

- 111 9 شفشاون  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فينيس.

(- )مطعم) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى

عنوان املقر االرتماعي):))الجماعة)

القروية دردارة املحل املسمى دريدرة))

-)111 9)شفشاون))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: اخوماش) عبدالواحد  السيد 

311)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

  11 ( (: أحالم العمراني) ( السيدة)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  51 ( (: اخوماش) ليلى  السيدة 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  51 ( (: السيدة ياسمين اخوماش)
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

اخوماش) عبدالواحد  السيد 
هللا) عبد  بن  عالل  شارع  عنوانه(ا))
الخرازين) حي  الزالقة  معركة  زنقة 

111 9)شفشاون املغرب.
السيدة))أحالم العمراني عنوانه(ا))
شارع عالل بن عبد هللا زنقة معركة)
 9 111 الخرازين) حي  الزالقة 

شفشاون املغرب.
السيدة ليلى اخوماش عنوانه(ا))
شارع عالل بن عبد هللا زنقة معركة)
 9 111 الخرازين) حي  الزالقة 

شفشاون املغرب.
اخوماش) ياسمين  السيدة 
هللا) عبد  بن  عالل  شارع  عنوانه(ا))
الخرازين) حي  الزالقة  معركة  زنقة 

111 9)شفشاون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اخوماش) عبدالواحد  السيد 
هللا) عبد  بن  عالل  شارع  عنوانه(ا))
الخرازين) حي  الزالقة  معركة  زنقة 

111 9)شفشاون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشفشاون))بتاريخ)22)يناير)

 212)تحت رقم) 1/212 .

783I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TDH.TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم  1- 772 
صندوق البريد رقم 6  ، 73111، 

الداخلة املغرب
TDH.TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

النهضة   بقعة رقم 3 7  - 73111 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 71  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (2 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

TDH. (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRAV

اشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)واشغال مختلفة.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 73111 (-( 7 3 النهضة) )بقعة رقم)

الداخلة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

111.111. )درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف ايت تهدو):))1.111  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف ايت تهدو عنوانه(ا))
 73111   7 3 رقم) النهضة) 1) حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف ايت تهدو عنوانه(ا))
 73111   7 3 رقم) النهضة) 1) حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

درنبر)2121)تحت رقم)283 .

78 I

EL FACHTALI CONSEIL

ATIKA BOUTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

1111 ، مراكش املغرب

ATIKA BOUTIQUE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  3 

شارع الحرية ريليز - 1111  

MARRAKECH املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تم تعيين) 22)درنبر) املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

بنحليمة كمال))كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)9 99  .

785I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

AMWAJ FISHERIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم  1- 772 

صندوق البريد رقم 6  ، 73111، 

الداخلة املغرب

AMWAJ FISHERIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

محمد فاضل السماللي عمارة الهبة 

الطابق االول شقة رقم  1 مكت  
رقم 12 - 73111 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1593
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2121 درنبر) في) 2) املؤرخ 

املصادقة على):

ابراهيم) (ة)) السيد) تفويت 

511)حصة ارتماعية من) اضياضو)

أصل)511. )حصة لفائدة))السيد)(ة))

درنبر) بتاريخ) 2) ايدبويش  الحسن 

.2121

سواكي) سمير  (ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  ارتماعية  حصة  (511

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .511

درنبر) بتاريخ) 2) ايدبويش  الحسن 

.2121

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

  9 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

يناير) 212)تحت رقم)62.

786I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

AMWAJ FISHERIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم  1- 772 

صندوق البريد رقم 6  ، 73111، 

الداخلة املغرب

AMWAJ FISHERIES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: شارع 

محمد فاضل السماللي عمارة الهبة 

الطابق االول شقة رقم  1 مكت  

رقم 12 - 73111 الداخلة املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 1593

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

وتبعا) (2121 درنبر) في) 2) املؤرخ 

تعيين) تقرر  ردد  لتعيين مسير(ين))

املمثل(ين))القانوني(ين):)

-)سمير سواكي

-)ابراهيم اضياضو

-)الحسن ايدبويش.

شركة ذات املسؤولية املحدودة) (

الكائن مقرها اإلرتماعي ب:)-)-)-)-
عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

يناير) 212)تحت رقم)62.

787I

CABINET ASOFI

BEAUTE CLUB PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ASOFI

 5AV DE LA MARCHE VERTE RES

 ASSAFIR(BLOC(B(N°7 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

BEAUTE CLUB PARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

مهاتماغادي متجر رقم 6 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2 15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEAUTE CLUB PARA

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE
زنقة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 91111 (- (6 مهاتماغادي متجر رقم)

طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (85 ( (: السيد رشيد زهيري)

بقيمة)111. )درهم للحصة).

السيد عمر البوعزاوي):))5 )حصة)

بقيمة)111. )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) زهيري  رشيد  السيد 

 5 شارع األردن إقامة بنيس أ طابق)

شقة) 6  91111)طنجة))املغرب.

السيد عمر البوعزاوي عنوانه(ا))

حي املجاهدين مجمع قواسم عمارة)

3   91111)طنجة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) زهيري  رشيد  السيد 

 5 شارع األردن إقامة بنيس أ طابق)

شقة) 6  91111)طنجة))املغرب

السيد عمر البوعزاوي عنوانه(ا))

حي املجاهدين مجمع قواسم عمارة)

3   91111)طنجة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238815.

788I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

ARIZONAMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم  1- 772 

صندوق البريد رقم 6  ، 73111، 

الداخلة املغرب

ARIZONAMAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي السالم 

شارع ابن رشد رقم 31 - 73111 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15

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  اإلقتضاء)

.ARIZONAMAR

-بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمك بالجملة و التقسيط.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- (31 رقم) رشد  ابن  شارع  السالم 

73111)الداخلة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: العتابي) رمال  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) العتابي  رمال  السيد 

زنقة افني عمارة خديجة الشقة) 2 

91161)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) العتابي  رمال  السيد 

زنقة افني عمارة خديجة الشقة) 2 

91161)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

يناير) 212)تحت رقم)8 .

789I
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EL FACHTALI CONSEIL

 MEUNIER TRAVAUX
SECOND OEUVRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

1111 ، مراكش املغرب
 MEUNIER TRAVAUX SECOND
OEUVRE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة 

دادس 2 الشقة 5 الطابق   إقامة 
 MARRAKECH  1111 -  القنطرة

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39315

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 نونبر) (31 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 MEUNIER TRAVAUX SECOND
OEUVRE))مبلغ رأسمالها)2.511.111 
درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة)
إقامة) الطابق) ) (5 الشقة) (2 دادس)
 MARRAKECH   1111 (- ( القنطرة)
كورونا- رائحة  (: ل) نتيجة  املغرب 

فيروس.
عمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
إقامة) الطابق) ) (5 الشقة) (2 دادس)

القنطرة))-)1111 )مراكش املغرب.)
و عين:

    MEUNIER ( السيد(ة))
 LA عنوانه(ا)) و  (ANTHONY
  MOUFIAS    6211  MERIGNAC

FRANCE)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) بتاريخ)  ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)67 9  .

791I

CAF MANAGEMENT

 PRIVATE PROFESSIONAL

 MEDICAL ENGLISH

CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 7  حي الهناء ، 

1 212، الدار البيضاء املغرب

 PRIVATE PROFESSIONAL

  MEDICAL ENGLISH CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي     2 

  Boulevard(Ibnou(Sina

 Casablanca 20210 Casablanca

.Maroc

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.369  3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر حل) 22)درنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 PRIVATE PROFESSIONAL

   MEDICAL ENGLISH CENTER

مبلغ رأسمالها)1.111 )درهم وعنوان)

 Boulevard  2  ( ( مقرها اإلرتماعي)

 Ibnou( Sina( ( Casablanca( 20210

 arrêt(:(نتيجة ل(Casablanca(Maroc

. d’activité

ب) التصفية  مقر  حدد  و 

  Boulevard( Ibnou( Sina  2  

  Casablanca( ( 20210( Casablanca

 .MAROC

و عين:

 Driss(((KAMILI(DRISS((ة)السيد

 Lot( Yasmine( 2( N( 81 و عنوانه(ا))

  Targa( 20210( Marrakech( Maroc

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 

بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 

 27)يناير) 212)تحت رقم)  7628.

79 I

Etude(Maître(Mohamed(BOULAICH

هيلو ريويدونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Etude(Maître(Mohamed

BOULAICH

شارع عالل ن عبد هللا اقامة 

اسماعيل الطابق األول رقم 2  

طنجة طنجة، 91111، طنجة 

املغرب

هيلو ريويدونس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة رقم 

3  بلوك د مديونة نويدرات طنجة - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2 97

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

هيلو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
ريويدونس.

إنعاش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االرتماعي):)شقة رقم)

3 )بلوك د مديونة نويدرات طنجة)-)

91111)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مو�سى بنعالل):))11 )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بنعالل  مو�سى  السيد 

اوترسترات) 6)مكرر)3 35)اوتريخت)

 36 35)اوتريخت هولندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بنعالل  مو�سى  السيد 

اوترسترات) 6)مكرر)3 35)اوتريخت)

 36 35)اوتريخت هولندا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238622.

792I

ILYADO CONSULTING

STE PATRU SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ILYADO CONSULTING

 BD(IBN(KHALDOUNE(N77(،

23000،(BENI(MELLAL(MAROC

STE PATRU SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 DOUAR وعنوان مقرها االرتماعي

 IMI NGUERD AGOUDI

 NELKHIR(AZILAL - 23000

.AZILAL MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.391 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2121 أكتوبر) ( 3 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

 TRANSPORT DE

.MARCHANDISE ET NÉGOCE



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3132

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) بتاريخ) 3) ( االبتدائية بازيالل)

2121)تحت رقم)697.
793I

ILYADO CONSULTING

STE RAZAN FRERES
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

ILYADO CONSULTING
 BD(IBN(KHALDOUNE(N77 ،
23000، BENI(MELLAL(MAROC
 STE RAZAN FRERES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 RDC وعنوان مقرها اإلرتماعي
 FOUM OUDI CENTRE BENI

 MELLAL - 23000 BENI-MELLAL
.MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.685 
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2121 درنبر) (22 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«811.111)درهم»)أي من)»11.111  
عن) درهم») (911.111« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)22)يناير)

 212)تحت رقم)78.
795I

ILYADO CONSULTING

 STE FUNNY EVENT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

ILYADO CONSULTING
 BD(IBN(KHALDOUNE(N77 ،
23000، BENI(MELLAL(MAROC
 STE FUNNY EVENT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 

 MAGASIN LOTISSEMENT

 TASSAMET(LOT(N 6 - 23000

.BENI-MELLAL(MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 77

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2121 درنبر) (13 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«511.111)درهم»)أي من)»11.111  

عن) درهم») (611.111« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)9 )يناير)

 212)تحت رقم)61.

796I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

CAR HAVEN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

CAR HAVEN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  8, شارع 

الفارابي , إقامة باالس, مدخل رقم 

N°6A - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAVEN SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع على املستوى املحلي والدولي

من) (، داخل املغرب أو في الخارج)

أو) (، خالل الوسائل الرقمية واملادية)

بالنيابة عن أطراف ثالثة

وكيل الشحن

نقل املحروقات والغاز

نقل املوظفين.

8,)شارع) ( (: عنوان املقر االرتماعي)

رقم) مدخل  باالس,) إقامة  (, الفارابي)

N°6A(-(90000)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 211.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: الحريزي) فؤاد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد عثمان السدراتي):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عثمان السدراتي عنوانه(ا))

شارع األردن إقامة مو�سى الطابق) (8

طنجة) (91111 شقة) 2   ( الرابع)

املغرب.

عنوانه(ا))) الحريزي  فؤاد  السيد 
زنقة) اليوسفي.) عبدالرحمن  شارع 

مليلية إقامة دالل.)الطابق السادس)

شقة رقم)26 91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا))) الحريزي  فؤاد  السيد 
زنقة) اليوسفي.) عبدالرحمن  شارع 

مليلية إقامة دالل.)الطابق السادس)

شقة رقم)26 91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)3 2387.

797I

REAL OFFICE SARL

 EL MEHDI BARAKAT
ARCHITECTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 EL MEHDI BARAKAT

ARCHITECTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة عمر 
بن الخطاب، اقامة الس بالوماس 2، 
الطابق  : رقم 35 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  23  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.MEHDI BARAKAT ARCHITECTE
مكت ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مهندس معماري.
عنوان املقر االرتماعي):)زنقة عمر)
بن الخطاب،)اقامة الس بالوماس)2،)
طنجة) (91111 (- (35 رقم) الطابق) :)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بركات املهدي):))11 )حصة)

بقيمة)111. )درهم للحصة).



3133 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بركات  املهدي  ( السيد)
شارع ولي العهد،) 9 ،)رقم)7 91111 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بركات  املهدي  ( السيد)
شارع ولي العهد،) 9 ،)رقم)7 91111 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم) 89.

798I

prism(conseils

دونطيل شوب  

DENTELLE SHOP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

prism(conseils

 rue(abou(el(hassan(lmarini

 résidence(amira 2 appt 25 ،

50000، meknès(maroc

 DENTELLE      دونطيل شوب

SHOP SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة كيفا 

إقامة أيوب محل رقم 6 م.ج مكناس 

- 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52 2 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)دونطيل)

 DENTELLE SHOP SARL((((((شوب

.AU

بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بائع) (- بالتقسيط) املحبوكة  املالبس 

مواد التجميل.
عنوان املقر االرتماعي):)زنقة كيفا)

إقامة أيوب محل رقم)6)م.ج مكناس)

-)51111)مكناس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  11 ( (: الهردى خديجة) السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الهردى خديجة عنوانه(ا))
م.ج) (6 زنقة كيفا اقامة ايوب شقة)

مكناس)51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الهردى خديجة عنوانه(ا))
م.ج) (6 زنقة كيفا اقامة ايوب شقة)

مكناس)51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم)518.

799I

EL FACHTALI CONSEIL

ONLY PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

1111 ، مراكش املغرب

ONLY PLAST  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي 

الصناعي سيدي يوسف بن علي رقم 

9   - 1111  مراكش املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.875 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2121 نونبر) املؤرخ في) 1)

السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

بلغري  محمد كمسير آخر تبعا إلقالة)

مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)5 99  .

811I

Conseco(Africa

 MOTA-ENGIL
 ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO SA

شركة املساهمة
إغالق فرع تابع لشركة أرنبية

Conseco(Africa

 Rue(El(Yarmouke(RDC(N°1 ،  

20050، CASABLANCA(MAROC

 MOTA-ENGIL(ENGENHARIA

E(CONSTRUÇÃO(SA »شركة 

املساهمة»

وعنوان مقرها االرتماعي: كازا دا 

كالصادا - -  بورطو البرتغال.

»إغالق فرع تابع لشركة أرنبية»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.355167

العام) الجمع  بمقت�سى 

غشت) في) 3) املؤرخ  االستثنائي 

تقرر إغالق فرع تابع لشركة) (2121

 MOTA-ENGIL( ENGENHARIA

تسميته) (E( CONSTRUÇÃO( SA

 MOTA(ENGIL(-(ENGENHARIA(E

CONSTRUÇÃO(MAROC))والكائن)
الطابق) اليرموك  زنقة  في) ) عنوانه 

األر�سي الدار البيضاء)-)11 21))الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)  7632.

81 I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

STRATOSPHER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
STRATOSPHER SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي 2, تجزئة 
زيناه, شقة  ج حي بوبانة  - 91111 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8 269

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2121)تقرر حل) 25)درنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STRATOSPHER الوحيد) الشريك 
 511.111 )مبلغ رأسمالها) (SARL AU
 ,2 اإلرتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
(- ( ج حي بوبانة) ( شقة) تجزئة زيناه,)
((: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (91111

عدم مزاولة اي نشاط.
و حدد مقر التصفية ب)2,)تجزئة)
 91111 (- ( ج حي بوبانة) ( زيناه,)شقة)

طنجة))املغرب.)
و عين:

و) ( عبد املولى) ( ( هشام) السيد(ة))
عنوانه(ا))86 ,)شارع محمد السادس)
الثامن)) الطابق  توبقال  ( إقامة) (,
(ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (91111

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)ال حدود))

له عند االقتضاء)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 8 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238287.

812I
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مكت  معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

WD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت  معيشة للحسابات

 و األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 211  ، سيدي سليمان 

املغرب

WD TRANS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي توطين: 

مكت  رقم 3 إقامة الياسمين 25 

بولفار يعقوب املنصور  - 111   

قنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRANS

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين)

توطين:) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 25 الياسمين) إقامة  (3 رقم) مكت  

   111 (- ( املنصور) يعقوب  بولفار 

قنيطرة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: القيرع) أيوب  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) القيرع  أيوب  السيد 
   211 ( دوار الحيمريين دار بلعامري)

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) القيرع  أيوب  السيد 
   211 ( دوار الحيمريين دار بلعامري)

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير) 212)تحت رقم)-.

813I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

DA CAROLI SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
DA CAROLI SARLAU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
عشاب, شارع ابن زيدون  رقم  8  - 

91155 أصيال  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2121 درنبر) (19 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 DA CAROLI ذات الشريك الوحيد)
  1.111 مبلغ رأسمالها) ( ( (SARLAU
اإلرتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
تجزئة عشاب,)شارع ابن زيدون))رقم))
8 )-)91155)أصيال))املغرب نتيجة ل)

:))ايقاف النشاط.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- ( 8 ( )رقم) عشاب,)شارع ابن زيدون)

91155)اصيال))املغرب.)

و عين:

بنجلون تومي)) ( ( املهدي) السيد(ة))

شارع) عشاب,) تجزئة  وعنوانه(ا))

أصيال)) (91155   8 ( رقم) ( ابن زيدون)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)ال حدود عند االقضاء)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2)درنبر) ( االبتدائية باصيلة)

2121)تحت رقم)63 .

815I

Arithmetic(Compta 

رانزو ترونس

)RANZO TRANS) 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Arithmetic(Compta

7   شارع موالي عبد العزيز (اقامة 

الريان) املكت  رقم   ، 111  ، 

القنيطرة املغرب

 (RANZO TRANS) رانزو ترونس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  1  شارع 

موالي عبد العزيز إقامة سنوبر رقم 

  القنيطرة - 111   القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

58617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
رانزو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(RANZO TRANS)(ترونس

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النقل) (/ البضائع) نقل  (/ املوظفين)

املدر�سي.
  1 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع موالي عبد العزيز إقامة سنوبر)
القنيطرة) (  111 (- القنيطرة) رقم) )

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: الحيمر) لكبيرة  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
 511 ( (: ( بولحية) حميد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحيمر عنوانه(ا)) لكبيرة  السيدة 
   111 ( 3)حي معمورة) 5 )رقم) زنقة)

القنيطرة املغرب.
عنوانه(ا)) ( السيد حميد بولحية)
   111 املناصرة) العفايفة  دوار 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحيمر عنوانه(ا)) لكبيرة  السيدة 
   111 ( 3)حي معمورة) 5 )رقم) زنقة)

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

رقم)-.
816I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE HYDRO TAFILALET
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE HYDRO TAFILALET SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي قصر 

تاردة الخنك الراشيدية  - 52111 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

   39

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HYDRO TAFILALET SARL AU

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة).

قصر) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 52111 (- ( الراشيدية) الخنك  تاردة 

الرشيدية املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صادق كمال))عنوانه(ا))حي)

النهضة) زنقة الداخلة رقم) 7 )اوالد)

تايمة))83351)اوالد تايمة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صادق كمال))عنوانه(ا))حي)

النهضة) زنقة الداخلة رقم) 7 )اوالد)

تايمة))83351)اوالد تايمة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

رقم)-.

817I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

GASARAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم  1- 772 

صندوق البريد رقم 6  ، 73111، 

الداخلة املغرب

GASARAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي النهضة 

  رقم 69  - 73111 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GASARAB

-اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و اشغال مختلفة.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

النهضة) )رقم)69 )-)73111)الداخلة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: السيد مراد ايت واعراب)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: الكاسمي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

واعراب) ايت  ( مراد) السيد 

تجزئة موالي التهامي زنقة) عنوانه(ا))
 )رقم)5)االلفة)21111)الدار البيضاء)

املغرب.

السيد حسن الكاسمي عنوانه(ا))

القليعة) القبالني  الخمايس  حي 

51 86)ايت ملول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

واعراب) ايت  ( مراد) السيد 

تجزئة موالي التهامي زنقة) عنوانه(ا))
 )رقم)5)االلفة)21111)الدار البيضاء)

املغرب

السيد حسن الكاسمي عنوانه(ا))

القليعة) القبالني  الخمايس  حي 

51 86)ايت ملول املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

يناير) 212)تحت رقم) 5 .

818I

sacompta(sarl(au

 STE GREEN AGRICULTURE

DETRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacompta(sarl(au

  2 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33251، ميسور املغرب

 STE GREEN AGRICULTURE

DETRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 31 
زنقة تونس - 33311  أوطاط الحاج 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STE GREEN AGRICULTURE

.DETRAVAUX

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو البناء)-)متحادث)-)اإليراد)

و التصدير.
 31 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
33311))أوطاط الحاج) (- زنقة تونس)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 33 ( (: السيد مصطفى حموالي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد طارق الكرتي):))333)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

((: السيد محمد يسين بن لحسن)

333)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى حموالي عنوانه(ا))
   191 ( بئر رامي الشرقية) (5 6 رقم)

القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)) الكرتي  طارق  السيد 
رقم)61)زنقة الرباط))33311)أوطاط)

الحاج))املغرب.

لحسن) بن  يسين  محمد  السيد 
عنوانه(ا))رقم) 3)زنقة تونس)33311 

أوطاط الحاج املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى حموالي عنوانه(ا))
   191 ( بئر رامي الشرقية) (5 6 رقم)

القنيطرة املغرب

عنوانه(ا)) الكرتي  طارق  السيد 
رقم)61)زنقة الرباط))33311)أوطاط)

الحاج))املغرب

لحسن) بن  يسين  محمد  السيد 
عنوانه(ا))رقم) 3)زنقة تونس)33311 

أوطاط الحاج املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( ببوملان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 5/212 .

819I

sacompta(sarl(au

STE DISTRIPOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sacompta(sarl(au
  2 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33251، ميسور املغرب
STE DISTRIPOL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار أوالد 

ملوك  - 33311 اوطاط الحاج 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 58 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 درنبر) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الكريم)) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  (211 العامري)
(ة)) السيد) ( 511)حصة لفائدة) أصل)
درنبر) (25 بتاريخ) لحمومي  امليلود 

.2121
تفويت السيد)(ة))محمد ااملحروك)
211)حصة ارتماعية من أصل)511 
امليلود) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

لحمومي بتاريخ)25)درنبر)2121.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (26 بتاريخ) ( ببوملان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 3/212 .

8 1I

FIDUCIAIRE 2116

STE LAC 2C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca(Maroc
 STE(LAC 2C

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي النور26 
زنقة الزنبق حي الراحة بوسيجور - 

21111 اادارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.291683

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)7 )نونبر)2121)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
الراحة) حي  الزنبق  زنقة  »النور26)

اادارالبيضاء) (21111 (- بوسيجور)

   5 رقم) أمين  »تجزئة  إلى) املغرب»)

 21281 (- ( 2)سيدي معروف) الطابق)

اادارالبيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762895.

8  I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

MELALE PECHE SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم  1- 772 

صندوق البريد رقم 6  ، 73111، 

الداخلة املغرب

MELALE PECHE SUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الحي 

الصناعي - 73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (25

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  اإلقتضاء)

.MELALE PECHE SUD

غرض الشركة بإيجاز):)-)-)

النقل،) الشراء،) و  البيع  التصدير،)

و) األسماك  أنواع  التسويق ملختلف 

مواد) تجهيزات،) املنتورات البحرية،)

ماله عالقة) كل  عام  بشكل  و  أولية 

بالصناعة و التجارة البحرية..

الحي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الصناعي)-)73111)الداخلة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: بنموس) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بنموس  مريم  السيدة 
شارع الوالء)رقم)   73111)الداخلة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بنموس  مريم  السيدة 
شارع الوالء)رقم)   73111)الداخلة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  ( االبتدائية بوادي الده )

فبراير) 212)تحت رقم) 6 .

8 2I

ficof

TRABELMIR PEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

ficof

 1rue(abi(temmam ، 60000،

oujda(maroc

   TRABELMIR PEINTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 RUE 8 وعنوان مقرها اإلرتماعي

 SIDI(MIMOUN(OUJDA  - 60000

. OUJDA MAROC

تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23785

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) يناير) 212) املؤرخ في) 2)

 EL السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

MIR ISSAM)كمسير آخر تبعا لقبول)

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم)368.

8 3I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

ADELMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير السنة املالية

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي عبد الرحمان ، 

21211، الدار البيضاء املغرب

ADELMA »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي: الطريق 

الثانوية     زناتة عين السبع - 

1 216 الدار البيضاء املغرب.

»تغيير السنة املالية»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.225  9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)6 )درنبر)2121)تقرر تغيير)

إلى درنبر  من) ) إلى  املالية:)  السنة 

 31)نونبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)59 763.

8  I
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CRA CONSEIL

 ZELLERS DESIGN

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

CRA CONSEIL

29, شارع محمد السادس عمارة 

ف  رقم 2  ، 21511، الدار 

البيضاء املغرب

 ZELLERS DESIGN

DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االرتماعي زنقة 

قطيبة ابن مسلم رقم 55 حي بيرجي - 

11 21 الدارالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.317753

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2121 نونبر) (31 املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762232.

8 5I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

 MK INTERCONTINENTAL

LOGISTIC SOLUTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIARE DES

PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME(ETAGE(RES

 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF(BEN(TACHFINE88،

900020، TANGER(MAROC

 MK INTERCONTINENTAL

  LOGISTIC SOLUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي اكسياس 

اقامة اكسياس ب الطابق الثالث 
رقم 33  - 91111 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

238579

 23 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 درنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 INTERCONTINENTAL LOGISTIC

. SOLUTION SARL

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع)..

عنوان املقر االرتماعي):)اكسياس)

الثالث) الطابق  ب  اكسياس  اقامة 
رقم)33))-)91111)طنجة))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5 ( (: السيد حدوش عبد الغفور)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد املساوي مكي)):))91)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد الوزاني ابو عامر):))5)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الغفور) عبد  حدوش  السيد 

طريق طنجة حي اللوزيين)) عنوانه(ا))

تطوان))93111)تطوان))املغرب.

عنوانه(ا)) ( مكي) املساوي  السيد 

تجزئة مولي رشيد شارع الزرقطوني)
11 93)الفنيدق)) رقم)67 ))الفنيدق)

املغرب.

السيد الوزاني ابو عامر عنوانه(ا))

االمل) اقامة  العزيز  مولي عبد  شارع 
رقم) 2  91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الوزاني ابو عامر عنوانه(ا))
االمل) اقامة  العزيز  مولي عبد  شارع 

رقم) 2  91111)طنجة املغرب
الغفور) عبد  حدوش  السيد 
طريق طنجة حي اللوزيين)) عنوانه(ا))

تطوان))93111)تطوان))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)9  2  .

8 6I

CRA CONSEIL

 ZELLERS DESIGN
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

CRA CONSEIL
29, شارع محمد السادس عمارة 

ف  رقم 2  ، 21511، الدار 
البيضاء املغرب

 ZELLERS DESIGN
DISTRIBUTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

قطيبة ابن مسلم رقم 55 حي بيرجي - 
11 21 الدارالبيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.317753
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تم اإلعالم) 31)نونبر) املؤرخ في)
بوفاة الشريك عبد الواحد لحري�سي)
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
نونبر) (25 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2121)بالشكل األتي):
إدري�سي قيطوني)) أسية  السيد(ة))

،))  )حصة).
  1 ( (، ( لحري�سي) ملياء) السيد(ة))

حصة).
  9 ( (، ( سعد لحري�سي) السيد(ة))

حصة).
((،( السيد(ة))محمد أمين لحري�سي)

9 )حصة).

  9 ( (، ( إدريس لحري�سي) السيد(ة))
حصة).

  9 ( (، ( محمد لحري�سي) السيد(ة))
حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762232.
8 7I

CRA CONSEIL

 ZELLERS DESIGN
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CRA CONSEIL
29, شارع محمد السادس عمارة 

ف  رقم 2  ، 21511، الدار 
البيضاء املغرب

 ZELLERS DESIGN
DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة 

قطيبة ابن مسلم رقم 55 حي بيرجي - 
11 21 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.317753
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 نونبر) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):
إدري�سي) أسية  (ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  قيطوني)   )
(ة)) السيد) ( أصل)   )حصة لفائدة)
سعد لحري�سي بتاريخ)31)نونبر)2121.
لحري�سي) ملياء) (ة)) السيد) تفويت 
  1 أصل) من  ارتماعية  حصة  ( 1
سعد) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

لحري�سي بتاريخ)31)نونبر)2121.
أمين) محمد  (ة)) السيد) تفويت 
من) ارتماعية  حصة  ( 9 لحري�سي)
(ة)) السيد) ( حصة لفائدة) ( 9 أصل)
سعد لحري�سي بتاريخ)31)نونبر)2121.
تفويت السيد)(ة))إدريس لحري�سي)
  9 أصل) من  ارتماعية  حصة  ( 9
سعد) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

لحري�سي بتاريخ)31)نونبر)2121.
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تفويت السيد)(ة))محمد لحري�سي)
  9 أصل) من  ارتماعية  حصة  ( 9
سعد) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

لحري�سي بتاريخ)31)نونبر)2121.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)762232.
8 8I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 BOULANGERIE
PATRISSERIE POLVORON

شركة ذات مسؤولية 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°. 2

FES ، 30000، FES(MAROC
 BOULANGERIE PATRISSERIE

POLVORON شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 21  
زنقة ليمون متجر 3، حي زازة، فاس - 

31111 فاس اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6593 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 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  اإلقتضاء)
 BOULANGERIE PATRISSERIE

.POLVORON
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مخبزة)-)بائع الحلويات.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)21  

زنقة ليمون متجر)3،)حي زازة،)فاس)-)
31111)فاس اململكة املغربية.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: بوكداش) دنيا  السيدة 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بوكداش  دنيا  السيدة 
بلوك س حي) (2 اقامة التاج رقم) ( 6
31111)فاس اململكة) السعادة فاس)

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بوكداش  دنيا  السيدة 
بلوك س حي) (2 التاج رقم) اقامة  ( 
31111)فاس اململكة) السعادة فاس)

املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 71/2 .

8 9I

SFM EXPERTS

GASTRONOMIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

SFM EXPERTS
 Boulevard(Abdelkrim, 6

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC

GASTRONOMIK »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: 9  زنقة 
إبراهيم النخاي- املعاريف - 21511 

الدار البيضاء اململكة املغربية.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 75195
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) فبراير) 212) (12 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
TARTUFO

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)1 7636.

821I

INNOVCUBATOR SARL

DATASUCCESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INNOVCUBATOR SARL
صندوق بريد 2291 وكالة العيون 

املدينة، 71111، العيون املغرب

DATASUCCESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي عمارة 

احسين تجزئة الوحدة مجموعة 

D-19 الشقة رقم 16 - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 68 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17

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  اإلقتضاء)

.DATASUCCESS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

التطوير) البرمجة،) االستشارات،)

املعلوماتي،)التكوين.

عمارة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

مجموعة) الوحدة  تجزئة  احسين 

 71111 (- (16 رقم) الشقة  (19-D

العيون املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: دتزوت) توفيق  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) دتزوت  توفيق  السيد 
ورزازات) ( 5111 الوحدة) حي  (2 5

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) دتزوت  توفيق  السيد 
ورزازات) ( 5111 الوحدة) حي  (2 5

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 3 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 73/212.
82 I

gest(consultants

YMY INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gest(consultants
5  زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 11 21، الدار 
البيضاء املغرب

YMY INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 69  
املنطقة الصناعية ليساسفة طريق 
بوسكورة - 82 27 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87529
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 YMY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST
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غرض الشركة بإيجاز):)إدارة قيمة)
األصول.

  69 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
ليساسفة طريق) الصناعية  املنطقة 
البيضاء) الدار  (27 82 (- بوسكورة)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 911 ( (: فيصل) اشبارت  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  11 ( (: مرادجي) السيدة حسنية 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اشبارت فيصل عنوانه(ا))
فيال) 6  سيتي  كولف  بوسكورة 
الدار) (27 82 الخضراء) املدينة 

البيضاء)املغرب.
السيدة حسنية مرادجي عنوانه(ا))
فيال) 6  سيتي  كولف  بوسكورة 
الدار) (27 82 الخضراء) املدينة 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اشبارت فيصل عنوانه(ا))
فيال) 6  سيتي  كولف  بوسكورة 
الدار) (27 82 الخضراء) املدينة 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم) 76339.

822I

مكت  الزياني عبد الحق و شركاؤه

KT SHOES  SARL A.U شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

مكت  الزياني عبد الحق و شركاؤه
26  شارع محمد الخامس عمارة 

سقيف  الطابق   الرقم 2  الجديدة 
الجديدة، 111 2، الجديدة املغرب
 KT(SHOES  SARL(A.U شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 N° 71 وعنوان مقرها اإلرتماعي
                           ZONE(INDUSTRIELLE  - 24000
.EL(JADIDA                  MAROC
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2319

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)يناير) 212)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
 N°170(ZONE(INDUSTRIELLE((-»
                  2 111                           EL JADIDA
 LOTISSEMENT AL«(إلى(«MAROC
  KARAMA REZ DE CHAUSSEE
  DU  N 28 SIDI ALI  AZEMMOUR

.» 2  11 EL JADIDA   MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ) 1)فبراير)

 212)تحت رقم)6 259.
823I

cabinet(fiduciaire(zghoud

MOUATAZ ELEC SA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،
90010، TANGER(MAROC

MOUATAZ ELEC SA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي ساحة 
ابرهيم الردني شارع سنا اقامة 

بثهمفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 91111 
طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 5
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  اإلقتضاء)

.MOUATAZ ELEC SA
:)))خدمات) غرض الشركة بإيجاز)
والخدمات) البناء) السباكة  الكهرباء)

املتنوعة.
ساحة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) سنا  شارع  الردني  ابرهيم 
بثهمفن)2)الطابق)3)رقم)82)-)91111 

طنجة))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: محمد) الشدادي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الشدادي محمد عنوانه(ا))
 2 رقم) ( 7 عمارة) (2 البركة) مجمع 

91111)طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشدادي محمد عنوانه(ا))
 2 رقم) ( 7 عمارة) (2 البركة) مجمع 

91111)طنجة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)7 2387.

82 I

مكت  االستشارات واملحاسبة

الواحة الدهبية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت  االستشارات واملحاسبة
6, شارع القدس, تابريكت ، 111  ، 

سال املغرب
الواحة الدهبية شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الجماعة 
الساللية اوالد العيا�سي, صف 

الحجر, قيادة عامر, سال. - 111   
سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
327  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)الواحة)

الدهبية.
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

األرا�سي الزراعية.
:)الجماعة) عنوان املقر االرتماعي)
صف) العيا�سي,) اوالد  الساللية 
   111 (- سال.) قيادة عامر,) الحجر,)

سال املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: نادية) املوي�سي  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
نادية عنوانه(ا)) املوي�سي  السيدة 
كزولة,)) حي البهجة,) زنقة مكناس,) (,2

6111 )أسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) نوال  الحبيبي  السيدة 
العمارة) (,3 التيسير) الكولف,) اقامة 
القنيطرة) (  111   2 الشقة) (, 7

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ) 2) ( بسال) االبتدائية 

 212)تحت رقم)35759.
825I
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Cabinet(Comptable(Marzofid

STE NTIFA INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Cabinet(Comptable(Marzofid

 Rue(Ibn(Aicha(Résid.les(huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51

 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 STE NTIFA INVEST SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : تجزئة 

الحمراء رقم 28/27 شارع عالل 

الفا�سي  - 1111  مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.83637

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2121 درنبر) ( 8 في) املؤرخ 

 STE NTIFA INVEST SARL حل)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
اإلرتماعي تجزئة الحمراء)رقم)27/28 

شارع عالل الفا�سي))-)1111 )مراكش)

املغرب نتيجة ألزمة خانقة في النشاط)

التجاري وعدم ورود املردودية و كدا)

غياب التموين الكافي..

و عين:
و) ( بنمرزوق) ( رشيد) السيد(ة))

الدوديات) (5 الوحدة) عنوانه(ا))
  1111 املحمادي) حي  رقم6 6)

مراكش املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  (2121 درنبر) ( 8 بتاريخ)
عالل) شارع  (27/28 رقم) الحمراء)

الفا�سي))-)1111 )مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمراكش)

 212)تحت رقم)12 21 .

826I

PRIVILEGE CABINET

ZARZUELA PROMO SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PRIVILEGE CABINET

 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE

 URUGUAY(NO 7 TANGER،

90000، TANGER(TANGER

zarzuela(promo(sarl   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة اليمن 

1  الطابق 2 رقم   - 91111 طنجة 

املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.839  

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) يناير) 212) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))فاطمة بولعيش)

أصل) من  ارتماعية  حصة  ( 11
11 )حصة لفائدة))السيد)(ة))طارق)

الكبداني))بتاريخ)26)يناير) 212.

تفويت السيد)(ة)))فاطمة بولعيش)

أصل) من  ارتماعية  حصة  (311
راوية)) (ة)) السيد) ( 311)حصة لفائدة)

الفتحوني بتاريخ)26)يناير) 212.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)23779.

827I

اتمانية الخلود

ليك تيفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اتمانية الخلود
عمارة ا 2  رقم   تجزئة املنصور 

مكناس ، 51151، مكناس املغرب

ليك تيفي  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شقة   
رقم 353 ديور الجداد سيدي بابا  - 

51151 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 989

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ليك) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

تيفي).

التسويق) (: غرض الشركة بإيجاز)

الرقمي.

شقة)   (: عنوان املقر االرتماعي)
(- ( 353)ديور الجداد سيدي بابا) رقم)

51151)مكناس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ياسر مهتدي):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

511)حصة) ( (: السيد منير بنكبيرة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مهتدي  ياسر  السيد 
رقم)937)تجزئة صوريا)2)كلم)6)م.ج.))

51151)مكنلس املغرب.

عنوانه(ا)) بنكبيرة  منير  السيد 
بالد موالي زيدان) (12 درب) (25 رقم)

مكناس) (51151 ويسالن) االمل  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) مهتدي  ياسر  السيد 
رقم)937)تجزئة صوريا)2)كلم)6)م.ج.))

51151)مكناس املغرب.

السيد منير بنكبيرة عنوانه(ا))رقم)
حي) زيدان  موالي  بالد  (12 درب) (25
االمل ويسالن)51151)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (21 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم) 31.
828I

ste(cofiguer(sarl

STE AZIANE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE AZIANE TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي امللك 
املسمى عبد هللا 2  تجزئة ملك عبد 

هللا - 11 35 ررسيف املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 95 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) يناير) 212) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))نورالدين ازيان))
أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .111
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111
نجات الزيدي بتاريخ)27)يناير) 212.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 
فبراير) 212)تحت رقم) 996/212.
829I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

ADMIRAAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،
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62000، NADOR(MAROC
ADMIRAAL  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار بني 
مهدي زكزل  بركان 63311 بركان 

املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.753 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) يناير) 212) (26 املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  رديد  مسير 

رفجاف حمزة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 62/212.
831I

HK CONSULTING

 INSTITUT MOUAHIDDINE
 PRIVE D›ESTHETIQUE ET

COIFFURE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca(MAROC

 INSTITUT MOUAHIDDINE
 PRIVE D›ESTHETIQUE ET
COIFFURE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحزام الكبير إقامة املوحدين عمارة 
  الطابق   شقة رقم 2  - 1 211 

الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87797
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 INSTITUT MOUAHIDDINE

 PRIVE D’ESTHETIQUE ET

.COIFFURE SARL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) للحالقة  الخاص  املنهي  التكوين 

التجميل.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

الحزام الكبير إقامة املوحدين عمارة)

 211 1 (- ( 2 الطابق) )شقة رقم) ( 

الدار البيضاء))املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: عصام) موحيد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيدة أيت عزي خديجة):))511 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عصام  موحيد  السيد 

حي سوسيكا رقم) 26)الحي املحمدي)

1 211)الدار البيضاء)املغرب).

خديجة) عزي  أيت  السيدة 

رقم) 26  سوسيكا  حي  عنوانه(ا))

الحي املحمدي)1 211)الدار البيضاء)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عصام  موحيد  السيد 

حي سوسيكا رقم) 26)الحي املحمدي)

1 211)الدار البيضاء)املغرب)

خديجة) عزي  أيت  السيدة 

رقم) 26  سوسيكا  حي  عنوانه(ا))

الحي املحمدي)1 211)الدار البيضاء)

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)3 7636.

83 I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

POLYCLINIQUE HATIM
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

POLYCLINIQUE HATIM شركة 

املساهمة
و عنوان مقرها االرتماعي زنقة زكزل 

رقم   بركان 63311 بركان .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.665

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)28)درنبر)2121)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

املساهمة»)إلى)»شركة ذات املسؤولية)

املحدودة».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 212/ 6.

832I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

HIBA HABIBA CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

HIBA HABIBA CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  7 
زنقة 3  واد فاس - 31111 فاس 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 589 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2121 نونبر) (27 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«597.111)درهم»)أي من)»511.111 

عن) درهم») ( .197.111« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 81/212 .

833I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

RAMOLAX RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

RAMOLAX RENT CAR  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : حي 

العرا�سي بوسردون ل9    الناظور 

62111 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 9 39

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) يناير) 212) ( 2 املؤرخ في)

شركة) ( (RAMOLAX RENT CAR

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

  11.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلرتماعي حي) درهم وعنوان مقرها 

الناظور) ( العرا�سي بوسردون ل9  )

62111)الناظور املغرب نتيجة لعدم)

القيام بأي معامالت تجارية.
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و عين:
و) بنعباس  ( رضوان) السيد(ة))

عنوانه(ا))حي الخطابي شارع املرينيين)
املغرب) الناظور  (62111    6 رقم)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) وفي  يناير) 212) ( 2 بتاريخ)
الناظور) ( العرا�سي بوسردون ل9  )

62111)الناظور املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ) 1)فبراير)

 212)تحت رقم)1 219/2.

83 I

HD COMPANY

GC-WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HD COMPANY
رقم 22 عمارة1  زنقة تازكة اكدال ، 

1111 ، الرباط املغرب

GC-WORKS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 5  شارع 

أبي الدرداء إقامة التجميل الطابق 

3 مكت  رقم 9   - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  222 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

GC- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORKS

الدراسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الهندسية

الهندسة املدنية

اعمال مختلفة.

5 )شارع) عنوان املقر االرتماعي):)
الطابق) التجميل  إقامة  الدرداء) أبي 
طنجة) (91111 (- ( ( 9 مكت  رقم) (3

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 511 ( (: حليمة) املولبي  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد نوركي مولود):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) املولبي حليمة  السيدة 
 6 طابق) الهناء8) اقامة  ماربيل  حي 

رقم8   91111)طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) مولود  نوركي  السيد 
 6 طابق) الهناء8) اقامة  ماربيل  حي 

رقم8   91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) املولبي حليمة  السيدة 
 6 طابق) الهناء8) اقامة  ماربيل  حي 

رقم8   91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم) 23863.

835I

GFC SUPERVISEUR

GULF INDUSTRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

GFC SUPERVISEUR
 N°17 RUE(MAGELLAN(APT13 ،.
20110، CASABLANCA(MAROC
GULF INDUSTRY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 3  
ممر األسد حي الرراء الرميطاج - 

21361 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.318937

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) يناير) 212) (21 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي) درهم») (2.511.111,11»

إلى) درهم») (3.111.111,11« من)

طريق) عن  درهم») (5.511.111,11»

الشركة) ديون  مع  مقاصة  إرراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)763255.

836I

Cabinet(Comptable(Marzofid

SOCIETE OH PLUS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid

 Rue(Ibn(Aicha(Résid.les(huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51

 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 SOCIETE OH PLUS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 

الخامس الشقة رقم 5 زنقة ٱبن 

عائشة إقامة ثمانية نخالت  رليز - 

1111  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 182 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) ( 2

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  اإلقتضاء)

.SOCIETE OH PLUS SARL AU
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة وأعمال البناء.
األعمال) (، الفنية) املساعدة  (
االستشارات) (- التنسيق) (، الهندسية)
أعمال) (، التفاوض) (- التدري ) (-

الهندسة املدنية والبيئة..
الطابق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
ٱبن) زنقة  رقم 5) الشقة  الخامس 
(- رليز) ( عائشة إقامة ثمانية نخالت)

1111 )مراكش املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.111 ( (: زهرة) لينزالي  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) زهرة  لينزالي  السيدة 
دوار اكادير نايت لحسن ايت فاسكا)
سيدي داود ايت اورير)2151 )اورير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) زهرة  لينزالي  السيدة 
دوار اكادير نايت لحسن ايت فاسكا)
سيدي داود ايت اورير)2151 )اورير)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ( 3 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2121)تحت رقم)7316  .
837I

RAB PROMO 

RAB PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

RAB PROMO
 Rue 20 Aout(N 60 Hay(El

 Hassani(BERKANE، 60300،
BERKANE MAROC

 RAB PROMO
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي : زنقة 21 

غشت رقم 61 حي الحسني  - 61311 

بركان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6635

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر حل) املؤرخ في) 2)درنبر)

RAB PROMO)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)

غشت) (21 زنقة) اإلرتماعي  مقرها 
رقم)61)حي الحسني))-)61311)بركان)

املغرب نتيجة النعدام النشاط.

و عين:
رابحي و عنوانه(ا)) ( رابح) السيد(ة))

61311)بركان) ( دوار ولد مهدي اكليم)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 21 2121)وفي زنقة) بتاريخ) 2)درنبر)

غشت رقم)61)حي الحسني))-)61311 

بركان املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 8 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

 212)تحت رقم)26/2121.

838I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

HIBA HABIBA CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

HIBA HABIBA CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  7 
زنقة 3  واد فاس - 31111 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 589 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2121 نونبر) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العزيز) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
85 .5)حصة ارتماعية من) الزويني)
السيد) ( 1.971 )حصة لفائدة) أصل)
27)نونبر) (ة))رضوان العمراني بتاريخ)

.2121
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 81/212 .

839I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

HIBA HABIBA CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

HIBA HABIBA CARS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االرتماعي رقم  7 
زنقة 3  واد فاس - 31111 فاس .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 589 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2121 نونبر) (27 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 81/212 .

8 1I

زوبير بوتغماس

 STE BARKAL FOURAGE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغماس

اكنول املركز تازة ، 35151، تازة 

املغرب

 STE BARKAL FOURAGE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي القدس 

  34- أ- 2 تازة - 35111 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

575 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BARKAL FOURAGE SARL AU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 SONDEUR OU FOREUR DE

 PUITS/ TRAVAUX DIVERS

 OU CONSTRUCTIONS/

.NEGOCIANT

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

القدس)  34-)أ-)2)تازة)-)35111)تازة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد خليل بركل عنوانه(ا))
تازة) (69 رقم) (8 مجموعة) (2 القدس)

35111)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد خليل بركل عنوانه(ا))
تازة) (69 رقم) (8 مجموعة) (2 القدس)

35111)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

 212)تحت رقم)58.
8  I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

HIBA HABIBA CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

HIBA HABIBA CARS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  7 
زنقة 3  واد فاس - 31111 فاس 

املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 589 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2121 نونبر) (27 املؤرخ في)
السيد(ة))) للشركة  رديد  مسير 
رضوان العمراني و السيد عبد العزيز)

الزويني كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 81/212 .
8 2I
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

HIBA HABIBA CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

HIBA HABIBA CARS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  7 
زنقة 3  واد فاس - 31111 فاس 

املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 589 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)27)نونبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
»رقم) 7)زنقة)3 )واد فاس)-)31111 
»محل تجاري رقم) إلى) فاس املغرب»)
289)تجزئة القرويين طريق عين) (- (3

الشقف)-)31111)فاس))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 81/212 .

8 3I

HK CONSULTING

PACKAGIN STORE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca(MAROC

PACKAGIN STORE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 1  زنقة 
الحرية الطابق الثالت الشقة رقم 5 

- 21 21 الدار البيضاء املغرب

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8781 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PACKAGIN STORE SARL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

التغليف) مواد  بيع  وإعادة  شراء)

استيراد) والورقية،) البالستيكية 

املعامالت) رميع  وعموما  وتصدير،)

أو) الصناعية  أو  التجارية  أو  الفنية 

املالية أو املنقولة أو العقارية التي قد)

غير) أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 

مباشر بهدف الشركة أو التي تساهم)

في توسيعها و تطويرها.
زنقة) ( 1 (: عنوان املقر االرتماعي)

الحرية الطابق الثالت الشقة رقم)5)-)

21 21)الدار البيضاء)املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أخزان لحسن):))511)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: سلوى) أخزان  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) لحسن  أخزان  السيد 
إقامة الوفاق م س)  )عمارة)79)رقم)

1 )عين السبع)21251)الدار البيضاء)

املغرب).

عنوانه(ا)) سلوى  أخزان  السيدة 
إقامة الوفاق م س)  )عمارة)79)رقم)

1 )عين السبع)21251)الدار البيضاء)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) لحسن  أخزان  السيد 

إقامة الوفاق م س)  )عمارة)79)رقم)

1 )عين السبع)21251)الدار البيضاء)

املغرب)

عنوانه(ا)) سلوى  أخزان  السيدة 

إقامة الوفاق م س)  )عمارة)79)رقم)

1 )عين السبع)21251)الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)  7636.

8  I

SUD INVEST CONSULTING

MOROCCO IT ACADEMY

مجموعة ذات النفع االقتصادي

قفل التصفية

SUD INVEST CONSULTING

زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ،    الطابق 2 الشقة رقم

40000، MARRAKECH(MAROC

 MOROCCO IT ACADEMY

مجموعة ذات النفع االقتصادي

  ER : وعنوان مقرها اإلرتماعي

 ETAGE(DU(LOCAL(N° 38 SIDI

 ABBAD 1 MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.97299

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2121 يوليوز) (27 في) املؤرخ 

 MOROCCO IT ACADEMY حل)

االقتصادي) النفع  ذات  مجموعة 

وعنوان) درهم  ( 2 رأسمالها) مبلغ 

  ER ETAGE DU اإلرتماعي) مقرها 

 LOCAL N° 38 SIDI ABBAD  

مراكش) (MARRAKECH( -( 40000

املغرب نتيجة لنهاية النشاط.

و عين:
 SALIM  EL السيد(ة))
 N° 3 ((ا)عنوانه و  (BOUANANI
 LALA HAYA TARGA  1111
كمصفي) (MARRAKECH MAROC

(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
  ER وفي) (2121 يوليوز) (27 بتاريخ)
 ETAGE DU LOCAL N° 38 SIDI
ABBAD(1((-(40000)مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

 212)تحت رقم) 2)يناير) 212.

8 5I

omnium(management

SBM & CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omnium(management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc
SBM & CO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي 82 اقامة 

52 شارع الحسن الثاني املدينة 
الجديدة  - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65985
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) 212) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SBM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. & CO
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى ومطعم.
عنوان املقر االرتماعي):)82)اقامة)
املدينة) الثاني  الحسن  شارع  (52

الجديدة))-)31111)فاس املغرب.
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أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (3 1 ( (: بدر مدكر) السيد 

بقيمة)111. 3)درهم للحصة).

331)حصة) ( (: السيد منير الزوبع)

بقيمة)33.111)درهم للحصة).

السيد صابر رناتي ادري�سي):))331 

حصة بقيمة)33.111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بدر مدكر عنوانه(ا))تجزئة)

سبرونور)3)اقامة أية)2)الشقة)3)حي)

 31111 ( الخطي ) ابن  شارع  األزهر 

فاس املغرب.
رقم) السيد منير الزوبع عنوانه(ا))
61)زنقة افني سيدي ابراهيم))31111 

فاس املغرب.

ادري�سي)) رناتي  صابر  السيد 
زنقة) (5 الشقة) نهيلة) 6 ) ( عنوانه(ا))

فاس) (31111  2 الوفاء) حي  طورينو 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ادري�سي)) رناتي  صابر  السيد 
زنقة) (5 الشقة) نهيلة) 6 ) عنوانه(ا))

فاس) (31111  2 الوفاء) حي  طورينو 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 52/212 .

8 6I

A. SAAIDI CONSULTANTS

ATELIER D.S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A. SAAIDI(CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

 ATELIER D.S

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  شارع 

املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6  الطابق 

الثالث، شقة 3،  – أنفــا  - 11 21 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87.315

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8

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  اإلقتضاء)

.ATELIER D.S

يكمن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غرض الشركة في:

نشاط التصميم،)الهندسة) (•

املعمارية الداخلية وصاح  املشروع)

في الترتي  والتزيين الداخلي،)تصميم)

املرتبطة) األمتعة  وتسويق  الرسوم 

بالنشاط؛

شراء)وبيع األثاث؛

صناعة األثاث؛

العمليات) رميع  أكثر،) وعموما 

أو) املنقولة  الصناعية،) التجارية،)

بكيفية) املرتبطة  واملالية،) العقارية 

باألغراض) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

املذكورة أو التي من شأنها أن تشجع)

وكذا كل مشاركة) والتنمية،) اإلنجاز 

مباشرة أو غير مباشرة على أي شكل)

أغراض) لها  التي  املقاوالت  في  كان،)

مماثلة أو مرتبطة.

شارع) ( (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املسيرة زنقة)6)أكتوبر رقم)6))الطابق)

 21 11 (- ( أنفــا) (– ( (،3 الثالث،)شقة)

الدار البيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.111,11 )درهم،)مقسم كالتالي:

مائة) (: السعيدي) دنيا  ( السيدة)

)11 ))حصة شركة ذات مائة)(11 ) 

درهم للحصة الواحدة،)املرقمة من)  

املكتتبة بكاملها واملدفوعة) (، 11 إلى)

بكاملها) واملمنوحة  نضيا  القيمة 

للشريك الوحيد.)بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة))دنيا السعيدي عنوانه(ا)))

28 ،)زاوية شارع الحبي  �سي ناصر))

الدار) (21.1 1 بوركون.) شارع  و 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة))دنيا السعيدي))(الشريك)

الوحيد))عنوانه(ا)))28 ،)زاوية شارع)

و شارع بوركون.) ( الحبي  �سي ناصر)

1 21.1)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم) 8 763.

8 7I

زوبير بوتغماس

STE SASRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

زوبير بوتغماس

اكنول املركز تازة ، 35151، تازة 

املغرب

STE SASRO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 35 حي 

الربايز بيت غالم تازة - 35111 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SASRO SARL

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS/

 IMPORTATION ET

 EXPORTATION/ TRAVAUX

.FORESTIERS

حي) (35 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

تازة) (35111 (- الربايز بيت غالم تازة)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى خراف عنوانه(ا))

تازة) (7 رقم) يوسف  موالي  شارع 

35111)تازة املغرب.

السيد أيوب العطار عنوانه(ا))33 

باب الزيتونة تازة العليا) (3 مجموعة)

35111)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى خراف عنوانه(ا))

تازة) (7 رقم) يوسف  موالي  شارع 

35111)تازة املغرب

السيد أيوب العطار عنوانه(ا))33 

باب الزيتونة تازة العليا) (3 مجموعة)

35111)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( بتازة) االبتدائية 

 212)تحت رقم)63.

8 8I
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aice(compta

 FUTURE HIGHWAY
COMPAGNY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice(compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

 FUTURE HIGHWAY

COMPAGNY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 68  شارع 

املقاومة الطابق 3 شقة    - 21111 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 86385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) ( 6

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  اإلقتضاء)

 FUTURE HIGHWAY (:

.COMPAGNY

وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
إلكتروني للنقل البري

التدري .

  68 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- شقة)  ) (3 شارع املقاومة الطابق)

21111)البيضاء))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

آل) محمد  بن  مضواح  السيد 

مضواح)):))111. )حصة بقيمة)11  

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

محمد) بن  مضواح  السيد 
اململكة) عنوانه(ا)) ( مضواح) آل 
اململكة) (  5 3 ( السعودية) العربية 
اململكة العربية) ( ( العربية السعودية)

السعودية)).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
آل) محمد  بن  مضواح  السيد 
العربية) اململكة  عنوانه(ا)) ( مضواح)
العربية) اململكة  (  5 3 ( السعودية)
السعودية))اململكة العربية السعودية)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)71 762.

8 9I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

LENS TRUCK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 15
 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
LENS TRUCK  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االرتماعي شارع 

النخيل، ملكانسة   بلوك س عين 
الشق - 81 21 الدار البيضاء 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 689  

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 درنبر) (28 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
الوطنية) النقل  عمليات  رميع 

والدولية)؛
وتفكيك) وتجميع  إدارة  (-

املقطورات والحاويات الدولية)،

املناولة) عمليات  رميع  (-

واإلرسالية والوكالة في النقل الدولي)

البري أو البحري أو الجوي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم) 76359.

851I

SOUSS-FISC(SARL

SOCIETE TIMAGRAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUSS-FISC(SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،

86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE TIMAGRAD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 31   

بلوك 1  حي توهمو املزار ايت ملول - 

51 86 أيت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

222 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE TIMAGRAD SARL

-نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغيروطنيا ودوليا

املرفقة) الغير  األمتعة  -نقل 

لحساب الغير وطنيا ودوليا

العمليات) كل  عامة  بصفة  -و 

التجارية و الصناعية و املالية املنقولة)

و العقارية التي من شانها أن تساهم)

في تنمية الشركة.

عنوان املقر االرتماعي):)رقم)31   

بلوك)1 )حي توهمو املزار ايت ملول)-)

51 86)أيت ملول املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: اذبوهدا) لحسين  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: السيد ابراهيم تمكراض)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحسين اذبوهدا عنوانه(ا))

  8 الرقم) الزنقة)  8) الغياتن  حي 

الدشيرة) (86361 الجهادية) الدشيرة 

الجهادية املغرب.

تمكراض) ابراهيم  السيد 

عنوانه(ا))بلوك اش رق)61)حي اركانة)

ايت ملول)51 86)أيت ملول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحسين اذبوهدا عنوانه(ا))

  8 الرقم) الزنقة)  8) الغياتن  حي 

الدشيرة) (86361 الجهادية) الدشيرة 

الجهادية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (22 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

 212)تحت رقم)78 .

85 I

ETS COMPTA HOUSE

TARIK PRODUIT PHYTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

TARIK PRODUIT PHYTO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي تنجيجمت ميدلت - 

351 5 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) ( 5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TARIK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PRODUIT PHYTO

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 PRODUITS PHYTOSANITAIRES

عنوان املقر االرتماعي):)شارع عبد)

الكريم الخطابي تنجيجمت ميدلت)-)

351 5)ميدلت املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: عماد) طاهيري  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عماد  طاهيري  السيد 

بومية) بومية) 5  5) تشيت  حي 

ميدلت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عماد  طاهيري  السيد 

بومية) بومية) 5  5) تشيت  حي 

ميدلت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

 212)تحت رقم)22.

852I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

SELVAG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
SELVAG شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 3 شارع 
قدور بن العربي معركة الزيتون - 

51161 مكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52   

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9
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  اإلقتضاء)

.SELVAG
تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراج الواضع للبيض
تجارة البيض بالجملة

الفالحة
شارع) (3 (: عنوان املقر االرتماعي)
(- الزيتون) معركة  العربي  بن  قدور 

51161)مكناس))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عثماني) الرحمان  عبد  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عثماني) الرحمان  عبد  السيد 
تجزئة) ( 2 زنقة) ( 39 رقم) عنوانه(ا))

 51111 ع) املرانية حي س س م ب 

مكناس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عثماني) الرحمان  عبد  السيد 
تجزئة) ( 2 زنقة) ( 39 رقم) عنوانه(ا))

 51111 ع) املرانية حي س س م ب 

مكناس))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم)527.

853I

HK CONSULTING

LEVENT IMPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca(MAROC

LEVENT IMPORT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي إقامة 

األمان  م س  3 عمارة 257 الطابق 

األر�سي رقم 2 عين السبع - 21251 

الدار البيضاء  املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.366835

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) يناير) 212) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة)))سيسك))صبري)

أصل) من  ارتماعية  حصة  (511

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111

سيتان ليفنت بتاريخ)17)يناير) 212.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)763633.

85 I

GUIDE COMPTABLE

SOCCER ARENA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ابن تومرت 2 عمارة   الطابق 

2 شقة   بوزنيقة ، 11 3 ، 
بوزنيقة املغرب

SOCCER ARENA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 217  حي 
رياض الطابق 2 - 11 3  بوزنيقة  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

656 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCCER ARENA
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مالع  لكرة القدم املصغرة.
عنوان املقر االرتماعي):)217 )حي)
بوزنيقة)) ( 3 11 (- (2 الطابق) رياض 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بالخطاب) امين  محمد  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).
السيدة عائشة االوراوي):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  .111 ( (: السيد مروان بالخطاب)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
  .111 ( (: السيد مهدي بالخطاب)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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بالخطاب) امين  محمد  السيد 
العربي) املغرب  شارع  عنوانه(ا))
الشقة)7 )عمارة كراكشو باء)املحيط)

1 11 )الرباط))املغرب.
االوراوي) عائشة  السيدة 
اقامة) كونغو  3 شارع  عنوانه(ا))
مريم شقة) )املحيط)1 11 )الرباط))

املغرب.
السيد مهدي بالخطاب عنوانه(ا))
شقة)   مريم  اقامة  كونغو  3 زنقة 

املحيط)1 11 )الرباط))املغرب.
السيد مروان بالخطاب عنوانه(ا))
3 شارع كونغو اقامة مريم شقة)  

املحيط)1 11 )الرباط))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بالخطاب) امين  محمد  السيد 
العربي) املغرب  شارع  عنوانه(ا))
الشقة)7 )عمارة كراكشو باء)املحيط)

1 11 )الرباط))املغرب
السيد مروان بالخطاب عنوانه(ا))
شقة)   مريم  اقامة  كونغو  شارع 

املحيط)1 11 )الرباط))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  9 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

يناير) 212)تحت رقم)9 .

855I

CONSEIL JURIDIQUE

 KASMI VERHUUR
WEGENBOUW TRANS

إعالن متعدد القرارات

CONSEIL JURIDIQUE
 73R(ZEGZEL(APP1 1ERE(ETAGE
 BERKANE ، 63300، BERKANE

MAROC
 KASMI VERHUUR

WEGENBOUW TRANS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي:    زنقة 
مكناس حي الوفاق سيدي سليمان 

شراعة  بركان  63311 بركان  املغرب 
.»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3727

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) يناير) 212) املؤرخ في) 2)

القرارات التالية:)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
 511 وسيم) قاسمي  السيد  فوت 
لفائدة) بالشركة  يملكها  التي  حصة 

السيد قاسمي ميمون.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة)) القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة)) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
إلغاء)نشاط)»)معدات االمن الخاص)
البظائع) نقل  (« نشاط) وإضافة  («

لحساب الغير».
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
وسيم) قاسمي  السيد  فوت  مايلي:)
بالشركة) يملكها  التي  حصة  (511

لفائدة السيد قاسمي ميمون.
بند رقم)3):)الذي ينص على مايلي:)
إلغاء)نشاط)»)معدات االمن الخاص)
البظائع) نقل  (« نشاط) وإضافة  («

لحساب الغير».
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
للشركة)) القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة)) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتاريخ) 3) ( ببركان) االبتدائية 

 212)تحت رقم) 212/ 5.
856I

توغيدر كوسلتين

كرطومي مات & أوتي  
GARTOMI MAT & OUTILS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

توغيدر كوسلتين
 BD DRISS EL HARTI CITE 8 6
 DJAMAA 844 BD(DRISS(AL

 HARTI(CITE(DJAMAA، 22452،

CASABLANCA املغرب

 GARTOMI  كرطومي مات & أوتي

MAT & OUTILS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي -105 زاوبة 
زنقة مصطفى املعاني و زنقة    

يناير إقامة   بريما أوفيس - 1  21 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (  

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  اإلقتضاء)

 GARTOMI ( أوتي) (& كرطومي مات)

.MAT & OUTILS

إستراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع األالت و املعدات.

 105- (: االرتماعي) املقر  عنوان 
زاوبة زنقة مصطفى املعاني و زنقة)   

 21  1 (- بريما أوفيس) ( ( يناير إقامة)

الدارالبيضاء)املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

اإلدري�سي) كرطومي  السيد 

بقيمة) حصة  ( 11 ( (: عبدالكريم)

111. )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اإلدري�سي) كرطومي  السيد 

عبدالكريم عنوانه(ا))أوالد بن أحمد)

بن) (23251 فارس) أوالد  لكراطمة 

أحمد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عبد) اإلدري�سي  كرطومي  السيد 
أحمد) بن  أوالد  عنوانه(ا)) الكريم 
بن) (23251 فارس) أوالد  لكراطمة 

أحمد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)763652.

857I

--(STE

GROUP SR SECURITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

-- STE
شارع  تشاد رقم دار 59  حي الوحدة 
2 العيون ، 71111، العيون املغرب

GROUP SR SECURITY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 59  
شارع تشاد حي الوحدة 2 - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 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  اإلقتضاء)

.GROUP SR SECURITY
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحراسة واألمن الخاص.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)59  
 71111 (- (2 شارع تشاد حي الوحدة)

العيون املغرب.
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أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اعيش عبد العزيز):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  اعيش  السيد 
شارع تشاد حي) ( 59 رقم) عنوانه(ا))

الوحدة)2  71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز)) عبد  اعيش  السيد 
شارع تشاد حي) ( 59 رقم) عنوانه(ا))

الوحدة)2  71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم)311.

859I

--(STE

GROUP POL CLEANER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

-- STE

شارع  تشاد رقم دار 59  حي الوحدة 

2 العيون ، 71111، العيون املغرب

GROUP POL CLEANER  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 59  

مكرر شارع تشاد حي الوحدة 2 - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

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  اإلقتضاء)

. GROUP POL CLEANER
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التنظيف والتشجير.
عنوان املقر االرتماعي):)رقم)59  
(- (2 الوحدة) حي  تشاد  شارع  مكرر 

71111)العيون املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اعيش عبد العزيز):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العزيز) عبد  اعيش  السيد 
شارع تشاد حي) ( 59 رقم) عنوانه(ا))

الوحدة)2  71111)العيون))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز)) عبد  اعيش  السيد 
شارع تشاد حي) ( 59 رقم) عنوانه(ا))

الوحدة)2  71111)العيون))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 31.
86 I

--(STE

STE GEPAM PIECES AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

-- STE
شارع  تشاد رقم دار 59  حي الوحدة 
2 العيون ، 71111، العيون املغرب

 STE GEPAM PIECES AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 27 و 
29 شارع القائد النارم - 71111 

العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GEPAM PIECES AUTO

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

أرزاء)السيارات.

 27 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)

 71111 (- شارع القائد النارم) (29 و)

العيون))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

111. )حصة) ( (: السيد عمر ندار)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

رقم) عنوانه(ا)) ندار  عمر  السيد 

6 3)بلوك س مدينة الوحدة)71111 

العيون))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

رقم) عنوانه(ا)) ( السيد عمر ندار)

6 3)بلوك س مدينة الوحدة))71111 

العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)بتاريخ) 1)فبراير) االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم)5 3.

863I

ZIANI LNC

ج س كلوبال مختلف الخدمات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZIANI LNC
حي السالم الزنقة 36 الرقم 9  
 ،DAKHLA، 73000 الداخلة

الداخلة املغرب
ج س كلوبال مختلف الخدمات 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي السالم 
الزنقة    الرقم  7  - 73111 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7223
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ج س) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كلوبال مختلف الخدمات.
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مواد املعلوميات ومختلف الخدمات.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
السالم الزنقة)  )الرقم) 7))-)73111 

الداخلة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سماعيل رمان عنوانه(ا))
دوار اد بو الحسن تغجيجت كلميم)

73111)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سماعيل رمان عنوانه(ا))
دوار اد بو الحسن تغجيجت كلميم)

73111)الداخلة املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )
يناير) 212)تحت رقم) 31/212 .

865I

Bureau(d’étude(et(conseil  

 NEWGENERATION
INNOVATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Bureau(d›étude(et(conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

  Newgeneration(Innovation
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي السالم 
شارع 31 رقم  5 الداخلة - 73111 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7289
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (2 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Newgeneration(Innovation
شراء) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واألرهزة) الكمبيوتر  أرهزة  وبيع 
العلمية واملعدات الصناعية واألثاث)

واملعدات.
•)التجارة واالستيراد والتصدير.

واستيراد) وبيع  وشراء) تجارة  (•
تكنولوريا) منتجات  رميع  وتصدير 

املعلومات.
حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- الداخلة) رقم) 5) (31 السالم شارع)

73111)الداخلة املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( السيدة قري�سي عنيبة فاطمة)
951)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)
.السيدة القرمودي رهان)):))51)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
 

(: ( السيدة قري�سي عنيبة فاطمة)
951)بقيمة)11 )درهم.

 51 (: ( رهان) القرمودي  السيدة 
بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

فاطمة)) عنيبة  قري�سي  السيدة 
العليا) الوطنية  املدرسة  عنوانه(ا))
طريق) (7 كلم) البحرية  للدراسات 
البيضاء) (21211 البيضاء) ( الجديدة)

املغرب.
رهان)) القرمودي  السيدة 
عمارة) الطماريس  ممر  عنوانه(ا))
عين السبع الدار) بن رلون رقم) 2)

البيضاء)21211)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
رهان)) القرمودي  السيدة 
عمارة) الطماريس  ممر  عنوانه(ا))
عين السبع الدار) بن رلون رقم) 2)

البيضاء)21211)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

فبراير) 212)تحت رقم)77 .
867I

Bureau(d’étude(et(conseil  

INGEBIME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau(d›étude(et(conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

INGEBIME شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي السالم 
شارع 31 رقم 51 الداخلة - 73111 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 729 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (16

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  اإلقتضاء)

.INGEBIME

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات الهندسية

)والضوابط) الخدمات الهندسة) (-

واملساعدات الفنية وطريقة التنفيذ)

ورميع خدمات الدراسات أدناه):

حساب الهياكل لجميع األغراض:

الخرسانة) في  الهياكل  حساب 

اإلرهاد) سابقة  والخرسانة  املسلحة 

الخشبي) واإلطار  املعدني  واإلطار 

لجميع) للمباني  الهياكل  من  وغيرها 

االستخدامات

-)الدراسات العامة
-)دراسة الجدوى

-)املساعدة التقنية)

املخططات) وإنشاء) -دراسة 

الهيكلية.

حي) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- الداخلة) (51 رقم) (31 السالم شارع)

73111)الداخلة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: الشيخ) نافع  ( السيد)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد))نافع الشيخ):)111 )بقيمة)

11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد نافع الشيخ عنوانه(ا))
الداخلة) (51 رقم) (31 شارع) السالم 

73111)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد نافع الشيخ عنوانه(ا))
الداخلة) (51 رقم) (31 شارع) السالم 

73111)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الده )

فبراير) 212)تحت رقم)78 .

868I

CRI MEKNES

STE «MANFOOTE« S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

  STE «MANFOOTE« S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  كراج 

بدوار  ايت غيدان سبع عيون  - 

111 5 الحار   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52169

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. «MANFOOTE«(S.A.R.L

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة).



3151 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

كراج) ( (: االرتماعي) املقر  عنوان 

(- ( عيون) سبع  غيدان  ايت  ( بدوار)

111 5)الحار ))املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 STE( «MANFOOTE« الشركة)

  11 )S.A.R.L)حصة بقيمة) :( (1.000

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رمال))منطوس))عنوانه(ا))

بدوار ايت غيدان سبع عيون))111 5 

الحار  املغرب.

عنوانه(ا)) ( عمرمنطوس) السيد 

بدوار ايت غيدان سبع عيون))111 5  

الحار  املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رمال))منطوس))عنوانه(ا))

بدوار ايت غيدان سبع عيون))111 5 

الحار  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) بتاريخ) 2) ( بمكناس) التجارية 

 212)تحت رقم)29 .

871I

نصرو&زيد طرانس

نصرو& زيد طرانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

نصرو&زيد طرانس

تجزئة الوقاية س 25  تطوان ، 

93111، تطوان املغرب

نصرو& زيد طرانس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 

 lotissement(el(wikaya(s(n°125

 tetouan(lotissement(el(wikaya(s

 n°125 tetouan 93000

تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26855

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2121 درنبر) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))عائشة العاللق)

أصل) من  ارتماعية  حصة  ( .111

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111

درنبر) (26 بتاريخ) اعبيدو  محمد 

.2121

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) بتاريخ) 2) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)51 1.

872I

2AIN GROUPE COMPTA

 STE TADLA ALUMINIUM
COMMERCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 STE TADLA ALUMINIUM

COMMERCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

الزدانية رقم 2  املهيرزات قصبة 

تادلة - 233351 قصبة تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 مارس) (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  اإلقتضاء)

 STE TADLA ALUMINIUM

.COMMERCE

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األملنيوم.

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

قصبة) املهيرزات  ( 2 رقم) الزدانية 

تادلة)-)233351)قصبة تادلة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد االله بصايري):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بصايري) االله  عبد  السيد 
رقم) (2 بلوك) الواحة  حي  عنوانه(ا))

56)قبصة تادلة)23351)قصبة تادلة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بصايري) االله  عبد  السيد 
رقم) (2 بلوك) الواحة  حي  عنوانه(ا))

56)قبصة تادلة)23351)قصبة تادلة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

غشت)2121)تحت رقم)65.

87 I

BS MARK(بس مارك

بس مارك

BS MARK 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BS MARK بس مارك

عبد املومن اقامة اليمامة A  الطابق  

  الرقم 2 الدار البيضاء ، 21261، 

الدار البيضاء املغرب

بس مارك BS MARK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي عبد 
املومن 67  اقامة اليمامة الطابق 

االول الرقم 2 الدار البيضاء  - 
21261 الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3695 9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) (22 املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية املحدودة بس)
رأسمالها) مبلغ  ( (BS MARK مارك)
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
اقامة) ( 67 املومن) عبد  اإلرتماعي 
الدار) (2 اليمامة الطابق االول الرقم)
البيضاء)) الدار  (21261 (- ( البيضاء)
النشاط) توقيف  (: ل) نتيجة  املغرب 
بشكل نهائي نظرا لعدم تحصيل اي)

ارباح مند تاسيس الشركة).
عبد) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) اليمامة  اقامة  ( 67 املومن)
(- ( البيضاء) الدار  (2 الرقم) االول 

21261)الدار البيضاء))املغرب.)
و عين:

و) املتقي  ( ( سعاد) السيد(ة))
رقم) (6 عمارة) بدر  تجزئة  عنوانه(ا))
البيضاء)) الدار  معروف  سيدي  (7
املغرب) ( البيضاء) الدار  ( (21261

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
سعاد) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
 7 رقم) (6 عمارة) بدر  تجزئة  متقي 

سيدي معروف الدار البيضاء)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)763592.
876I

Transatlantic(CPA(Group

 TRANSATLANTIC CPA
GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

Transatlantic(CPA(Group
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 Bd(Abdelmoumen, 52
 Residence(Al(Manar, ، 30442،

Casablanca(Maroc
 TRANSATLANTIC CPA GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي 59 شارع 
عبد املومن  ، إقامة املنار - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.365677

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في) 1)درنبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
«59)شارع عبد املومن))،)إقامة املنار)
إلى) املغرب») الدار البيضاء) (21111 (-
«   ،)زاوية شارع عبد املومن))وشارع)
فان زيالند،)الطابق السابع)-)21111 

الدار البيضاء))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)156 76.
878I

FIDUCIAIRE LAMIN

PICK AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC
PICK AUTO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : 23 عمارة 

G حي محمد 5 دكارات  - 31111 
فاس  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.526 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2121)تقرر حل) املؤرخ في) 2)درنبر)
شركة ذات مسؤولية) (PICK AUTO
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)

حي) (G عمارة) (23 اإلرتماعي) مقرها 

فاس)) (31111 (- ( دكارات) (5 محمد)

املغرب نتيجة لقرار الجمع العام.

و عين:

عبداملالكي)) ( نورالدين) السيد(ة))

شقة) (2 تجزئة مربيا) ( 3 و عنوانه(ا))

فاس)) (31111 طريق عين الشقف) ( 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ) 2)درنبر)2121)وفي)23)عمارة)

 31111 (- ( دكارات) (5 محمد) حي  (G

فاس))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 91/12 .

881I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE ASR CHAAB

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100، ررسيف 

املغرب

 SOCIETE ASR CHAAB S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : ملك 

رواد.تجزئة فضيلة رقم3.ررسيف 

- 11 35 ررسيف املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 6 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) يناير) 212) (19 املؤرخ في)

 SOCIETE ASR CHAAB S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)

رواد.تجزئة) ملك  اإلرتماعي  مقرها 

 35 11 (- رقم3.ررسيف) فضيلة 

ل-عدم) نتيجة  املغرب  ررسيف 

مزاولة الشركة اي نشاط.

و عين:
و) عسري  ( محمادي) السيد(ة))
ررسيف) فضيلة  تجزئة  عنوانه(ا))
كمصفي) املغرب  ررسيف  (35 11

(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)19)يناير) 212)وفي ملك رواد.
(- رقم3.ررسيف) فضيلة  تجزئة 

11 35)ررسيف املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)25)يناير)

 212)تحت رقم) 987/212.

882I

ficogedek(sarl(au

DEUX INGENIEUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 DEUX INGENIEUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي محل 
بالطابق السفلي رقم 277 رياض 

وسالن  1 وسالن - 51151 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52 23

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (2 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DEUX (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.INGENIEUX SARL AU

مكت ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات،)االشغال العامة،)وسيط.

محل) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

رياض) (277 رقم) السفلي  بالطابق 

51151)مكناس) (- وسالن) 1)وسالن)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عي�سى) اوالد  سفيان  السيد 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( .111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عي�سى) اوالد  سفيان  السيد 

(. 2)احداف) 33 )فرح) عنوانه(ا))رقم)

ازرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عي�سى) اوالد  سفيان  السيد 

(. 2)احداف) 33 )فرح) عنوانه(ا))رقم)

ازرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم)519.

883I

RST SPARK

إر إس تي سبارك

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RST SPARK

 N° 6 BIS(RUE 4 TARGA(JDIDA

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

إر إس تي سبارك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 

6 مكرر زنقة   تاركة الجديدة  - 

52111 الرشيدية املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

   5 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) ( 8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

إر إس) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

تي سبارك.

غرض الشركة بإيجاز):)التركيبات)

؛) الطرقي) التشوير  ؛) الكهربائية)

األشغال املتنوعة و البناء.
 6 رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

مكرر زنقة) )تاركة الجديدة))-)52111 

الرشيدية املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مجاهد  محمد  السيد 
 52111 ( بوتالمين) تجزئة  ( 35 رقم)

الرشيدية املغرب.

السيد ابراهيم مجاهد عنوانه(ا))
 52111 ( بوتالمين) تجزئة  ( 35 رقم)

الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم مجاهد عنوانه(ا))
 52111 ( بوتالمين) تجزئة  ( 35 رقم)

الرشيدية املغرب

عنوانه(ا)) مجاهد  محمد  السيد 
 52111 ( بوتالمين) تجزئة  ( 35 رقم)

الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالرشيدية)
رقم)-.

88 I

إئتمانية الوفاء

AGRO-EDUC INNOVATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26111، سطات املغرب
   AGRO-EDUC(INNOVATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي الرقم 

 ، زنقة مصطفى ملعاني ، حي الخير 
سطات - 26111 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
AGRO-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.  EDUC INNOVATION
غرض الشركة بإيجاز):)اإلستشارة)

و التسيير في امليدان الفالحي.
الرقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
حي الخير) (، زنقة مصطفى ملعاني) (، 

سطات)-)26111)سطات املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  18.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .181 ( (: خليل) املجاهد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) خليل  املجاهد  السيد 
ملعاني) مصطفى  زنقة  (، الخير) حي 
 26111 ( األول) الطابق  الرقم) 1) (،

سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) خليل  املجاهد  السيد 

ملعاني) مصطفى  زنقة  (، الخير) حي 

 26111 ( األول) الطابق  الرقم) 1) (،

سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

 212)تحت رقم) 6/212 .

885I

)TYPO EDIT))))تيبو اديت

TYPO EDIT
إعالن متعدد القرارات

)TYPO EDIT )  تيبو اديت

  زنقة بهت رقم 2 اكدال الرباط   

املغرب ، 1191 ، الرباط املغرب

TYPO EDIT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي:   زنقة 

بهت رقم 2 اكدال - 1191   الرباط  

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 3577

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2121)تم اتخاذ) املؤرخ في)  )درنبر)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:))

تحويل املقر االرتماعي الحالي للشركة)

من)» )زنقة بهت رقم)2)اكدال الرباط)

   (« إلى) (« الرباط املغرب) ( 1191 (-

سكتور7  رقم ) الجلناراملحل  زنقة 

  1 11 (- الرياض) حي  2ـ  ) تجزئة)

الرباط املغرب)».

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل النظام األسا�سي

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:))

تحرير راملقر الكائن في )زنقة بهت رقم)

2)اكدال الرباط و التشطي  على هذا)

العنوان هن السجل التجاري.

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
التشطي  على فرع الشركة املتوارد)
رقم    الجلناراملحل  زنقة  (  ( ( في)
الرياض) ( حي) 2ـ  ) تجزئة) ( سكتور7)

الرباط
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:))
تأكيد صالحية التسيير للسيد يونس)

األدي 
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
اصل) لحامل  التامة  الصالحية  منح 

املحضر التمام اإلرراأت القانونية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)5:)الذي ينص على مايلي:))
زنقة) (  ( ( في) املقراالرتماعي  حدد 
الجلناراملحل رقم ))سكتور7))تجزئة)
2ـ)  )))حي الرياض.يمكن نقله الى اي)

مكان اخر بقرار من الشريك الوحيد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

 212)تحت رقم)28 1  .
886I

FIMAG

SAMABDEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIMAG
67 زنقة 5  رياض العالي 
الدارالبيضاء ، 21551، 

الدارالبيضاء املغرب
SAMABDEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 2  

إقامة البحارة، طريق سيدي بوزيد - 
115 2 الجديدة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7915
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) يناير) 212) في) 2) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») ( .391.111»
  . 91.111« إلى) درهم») ( 11.111»
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)28)يناير)

 212)تحت رقم)25932.
887I

STE OVADA SARL AU

STE BORT GOUTE A GOUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE OVADA SARL AU
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad ، 35100،

guercif املغرب
 STE BORT GOUTE A GOUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي : الطابق 
الثاني ملك وليم زاوية شارع محمد 
الخامس و زنقة بني مرين  - 11 35 

ررسيف املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 337

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) ( 8 املؤرخ في)
 STE BORT GOUTE A GOUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  ( 1.111 رأسمالها)
مقرها اإلرتماعي الطابق الثاني ملك)
و) الخامس  زاوية شارع محمد  وليم 
ررسيف) (35 11 (- ( زنقة بني مرين)
أي) ورود  عدو  ل-) نتيجة  املغرب 

نشاط تجاري..
و عين:

و) خزرون  ( ( محمد) السيد(ة))
 35 11   2 الشويبير) حي  عنوانه(ا))
(ة)) كمصفي) املغرب  ررسيف 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
الطابق) وفي  يناير) 212) ( 8 بتاريخ)
الثاني ملك وليم زاوية شارع محمد)
 35 11 (- ( الخامس و زنقة بني مرين)

ررسيف املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  ( بجرسيف) االبتدائية 
فبراير) 212)تحت رقم) 997/212.
888I

AC CONSEIL

ا ن ف م ب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AC CONSEIL
زنقة عبد الكريم بنجلون مكات  

اشرف الطابق الخامس مكت  رقم 
   املدينة الجديدة فاس ، 31111، 

فاس املغرب
ا ن ف م ب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي    شارع 
محمد السالوي  فاس - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6595 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) ( 9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)ا ن ف) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

م ب.
غرض الشركة بإيجاز):)مواد البناء)

بالتقسيط.
عنوان املقر االرتماعي):)  )شارع)
محمد السالوي))فاس)-)31111)فاس)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  5.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ( 51 ( (: السيد حميد والي)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) والي  حميد  السيد 
بنزاكور السفلى ظهر) 2)رقم) 8) زنقة)

الخميس))31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) والي  حميد  السيد 
بنزاكور السفلى ظهر) 2)رقم) 8) زنقة)

الخميس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 76/12 .

889I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

 Sté ARENA EQUIPEMENTS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET

CONSEIL

 RES(IBN(SINA 1 IMM(A 8 APPT

 9 VN(BP 7215 VN(MEKNES،

50000، MEKNES(MAROC

 Sté ARENA EQUIPEMENTS

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي  3 تانوت، 

طريق الرباط - 51111 مكناس 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 8 3

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) (2 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARENA EQUIPEMENTS SARL

غرض الشركة بإيجاز):)تجزئة.

 3 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 51111 (- الرباط) طريق  تانوت،)

مكناس اململكة املغربية.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

    .111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الغاني الدوائري):))1   

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد عبد الحي الدوائري):))1   

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

((: الدوائري) الحاكم  عبد  السيد 

1  )حصة بقيمة)11 )درهم للحصة)

 91 ( (: السيدة فاطمة ابو الغازي)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 71 ( (: الدوائري) زبيدة  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 71 ( (: الدوائري) السيدة سعيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيدة رقية الدوائري):))71)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

 311 ( (: نورالدين بوشيخ) السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد فوزي بوشيخ):))81 )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

  21 ( (: بوشيخ) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  6 ( (: الحمو�سي) زبيدة  الشركة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

35)حصة) ( (: السيد خليد بوشيخ)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيد اسامة بوشيخ):))35)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

7 )حصة) ( (: السيدة امال بوشيخ)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيدة خولة بوشيخ):))7 )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدوائري) الغاني  عبد  السيد 

الرئيسية) 3،) الطريق  عنوانه(ا))

طريق الرباط)51111)مكناس اململكة)

املغربية.
الدوائري) الحي  عبد  السيد 
الرباط) طريق  رقم) 3،) عنوانه(ا))

اململكة) مكناس  (51111  2 مرران)

املغربية.
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الدوائري) الحاكم  عبد  السيد 
طريق) تانوت،) رقم) 3) عنوانه(ا))
اململكة) مكناس  (51111 الرباط)

املغربية.
ابوالغازي) فاطمة  السيدة 
طريق) الدوائري  ضيعة  عنوانه(ا))
 51111  2 مرران) (6 الررئيسية رقم)

مكناس اململكة املغربية.
السيدة زبيدة الدوائري عنوانه(ا))
رقم) 3)تانوت،)طريق الرباط)51111 

مكناس اململكة املغربية.
الدوائري) سعيدة  السيدة 
طريق) تانوت،) رقم) 3) عنوانه(ا))
اململكة) مكناس  (51111 الرباط)

املغربية.
السيدة رقية الدوائري عنوانه(ا))
رقم) 3)تانوت،)طريق الرباط)51111 

مكناس اململكة املغربية.
بوشيخ) الدين  نور  السيد 
الحي) صوريماك  شركة  عنوانه(ا))
اململكة) مكناس  (51111 الصناعي)

املغربية.
عنوانه(ا)) بوشيخ  فوزي  السيد 
رقم) شقة  بوزكري  سيدي  اقامة 
مكناس) (51111 طريق الحار ) ( 7

اململكة املغربية.
السيد سفيان بوشيخ عنوانه(ا))
 51111 بدر حي االمل) زنقة مسجد،)

مكناس اململكة املغربية.
السيدة زبيدة الحمو�سي عنوانه(ا))
الحار ) طريق  صوريماك  شركة 

51111)مكناس اململكة املغربية.
عنوانه(ا)) بوشيخ  خليد  السيد 
انزران) بير  شارع  صوريماك  شركة 
مكناس) (51111 الحار ) طريق 

اململكة املغربية.
عنوانه(ا)) بوشيخ  اسامة  السيد 
بزكري) سيدي  صوريماك  شركة 

51111)مكناس اململكة املغربية.
عنوانه(ا)) بوشيخ  امال  السيدة 
الحار ) طريق  صوريماك  شركة 

51111)مكناس اململكة املغربية.
عنوانه(ا)) بوشيخ  خولة  السيدة 
 51111 الحار ) صوريماك  شركة 

مكناس اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

الدوائري) الغاني  عبد  السيد 
الرئيسية) 3،) الطريق  عنوانه(ا))
طريق الرباط)51111)مكناس اململكة)

املغربية
السيد نورالدين بوشيخ عنوانه(ا))
الصناعي) الحي  صوريماك  شركة 

51111)مكناس اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
درنبر) بتاريخ)  ) ( التجارية بمكناس)

2121)تحت رقم)537 .

891I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

STE EUROQUAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
STE EUROQUAL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الجيش امللكي مكات  الفتح إقامة 
السعيدي الطابق الخامس املكت  

25 - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66115
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EUROQUAL SARL
غرض الشركة بإيجاز):)دراسات و)

نصائح

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
إقامة) الفتح  مكات   امللكي  الجيش 
املكت ) الخامس  الطابق  السعيدي 

25)-)31111)فاس املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 51 ( (: صغيور) ( السيد مصطفى)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
التكوين) و  اإلستشارة  الشركة 
951)حصة) ( (: ( في الصحة و التغدية)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مصطفى صغيور عنوانه(ا))
ديجون) (2 111 مارسيان) شارع  ( 

فرنسا)111 2))ديجون فرنسا.
في) التكوين  الشركة اإلستشارة و 
الصحة و التغدية))عنوانه(ا)) )شارع)
فرنسا) ديجون  (2 111 مارسيان)

111 2)ديجون فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
صغيور) مصطفى  السيد 
 2 111 شارع مارسيان) عنوانه(ا)) )
ديجون فرنسا)111 2)ديجون فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 562/212.
89 I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

TURKISH STEAKHOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
TURKISH STEAKHOUSE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي : 5 ، زنقة 
سعد زغلول - 61111 وردة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3525 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 درنبر) في)  ) املؤرخ 
 TURKISH STEAKHOUSE حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)
سعد) زنقة  (، 5 اإلرتماعي) مقرها 
زغلول)-)61111)وردة املغرب نتيجة)

لعدم ورود أي نشاط منذ إنشائها).
و عين:

و) الحارتي  ( ابراهيم) السيد(ة))
الجياللي) التهامي  شارع  عنوانه(ا))
الطابق) عمارة) 7) الكولين  تجزئة 
االول شقة)27 )وردة)61111)وردة)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)  )درنبر)2121)وفي)5 ،)زنقة)
سعد زغلول)-)61111)وردة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم)  3.
892I

FIGENOUV

AROMA PLANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 6  شقة 3 ديور 

السالم ، 51151، مكناس املغرب
AROMA PLANTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : رقم 

5  تجزئة الفتح رماعة ازمورن  - 
 3212 الحسيمة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2275
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 درنبر) في) 3) املؤرخ 
AROMA PLANTE)شركة ذات) حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
  11.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
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درهم وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم)
(- ( تجزئة الفتح رماعة ازمورن) ( 5
نتيجة) املغرب  الحسيمة  (3212 
املسطرة) االهداف  تحقيق  لعدم 

لشركة.
و عين:

السيد(ة))مولود))فكري و عنوانه(ا))
زنقة مصر امزورن)32251)الحسيمة)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
رقم) وفي  (2121 درنبر) بتاريخ) 3)
(- ( تجزئة الفتح رماعة ازمورن) ( 5

 3212)الحسيمة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة))بتاريخ)28)يناير)

 212)تحت رقم)33.
89 I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE HMOUZI
TRAVAUX S.A.R.L.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، ررسيف 

املغرب
 SOCIETE HMOUZI TRAVAUX
S.A.R.L.AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : شارع 
محمد لخامس زنقة ابن بطوطة 

عمارة حموزي ررسيف - 11 35 
ررسيف املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 319

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) يناير) 212) (19 املؤرخ في)
 SOCIETE HMOUZI TRAVAUX
مسؤولية) ذات  شركة  (S.A.R.L.AU
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  ( 11.111 رأسمالها)
محمد) شارع  اإلرتماعي  مقرها 
عمارة) بطوطة  ابن  زنقة  لخامس 
حموزي ررسيف)-)11 35)ررسيف)

املغرب نتيجة ل-عدم مزاولة الشركة)

اي نشاط مند تاسيسها.

و عين:

و) اشفاك  ( رواد) السيد(ة))

ررسيف) البطمة  حي  عنوانه(ا))

كمصفي) املغرب  ررسيف  (35 11

(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  يناير) 212) (19 بتاريخ)

بطوطة) ابن  زنقة  لخامس  محمد 

 35 11 (- ررسيف) حموزي  عمارة 

ررسيف))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)25)يناير)

 212)تحت رقم) 212/ 98.

895I

FIGEC

صيدلية ساحة بئرانزران
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGEC

 N°3 IMM. NASR(CITE(DAKHLA

 AGADIR(AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

صيدلية ساحة بئرانزران شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 2 2 

ساحة بئر انزران  - 111 8 كلميم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (21

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  اإلقتضاء)

صيدلية ساحة بئرانزران.
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

عنوان املقر االرتماعي):)رقم)2 2 
كلميم) (8 111 (- ( انزران) بئر  ساحة 

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 6 1.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 6 11 (: حسان) ( ( ملزيزوا) السيد 

بقيمة)11 )درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
)حسان عنوانه(ا)) ( السيد ملزيزوا)
23)حي رياض السالم)) زنقة)  3)رقم)

81111)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)حسان عنوانه(ا)) ( السيد ملزيزوا)
23)حي رياض السالم)) زنقة)  3)رقم)

81111)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بكلميم)

 212)تحت رقم) 38/212.

896I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 TASNIM HOSPITALITY AND
TOURISM SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 TASNIM HOSPITALITY AND
  TOURISM SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي واد 
الشجرة دوار املالليين ةطوان - 

93111 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) 212) (19
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  اإلقتضاء)
 TASNIM HOSPITALITY AND

. TOURISM SERVICES
دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة).
واد) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
(- ةطوان) املالليين  دوار  الشجرة 

93111)تطوان املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: السيد محمد اغواليش)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد اغواليش عنوانه(ا))
 7 رقم) ياسر  اقامة  مكناس  شارع 
بلوك ف2)ط3)ش6  93111)تطوان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اغواليش عنوانه(ا))
 7 رقم) ياسر  اقامة  مكناس  شارع 
بلوك ف2)ط3)ش6  93111)تطوان)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
22)درنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2121)تحت رقم)9  3.
897I
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STE S2HAM GESTION

 COMPTOIRS ET ATELIERS
DE MISS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE S2HAM GESTION

 AV MLY ABDELAZIZ RCZ . 11

 NADA-8 BUREAU 3 KENITRA ،

14000، KENITRA(MAROC

 COMPTOIRS ET ATELIERS

DE MISS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

موالي يوسف رقم 5  املنطقة 

الصناعية  - 111   القنيطرة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58 99

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 نونبر) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 COMPTOIRS ET ATELIERS DE

.MISS

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة والتجارة).

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

املنطقة) ( 5 رقم) يوسف  موالي 

القنيطرة)) (  111 (- ( الصناعية)

املغرب).

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (611 ( (: ( السيد ميس فهد)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

  11 ( (: ميس) الدين  بدر  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ميس بدر الدين))عنوانه(ا))

شارع)1 )اقامة الحاج بوشتة)19)رقم)

16 111  )القنيطرة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ميس فهد عنوانه(ا))شارع)

 16 رقم) (19 اقامة الحاج بوشتة) ( 1

111  )القنيطرة))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)  )يناير)

 212)تحت رقم)-.

898I

fiduciaire(amaali(sarl((ائتمانية امعلي ش.م.م

MANATURE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

 fiduciaire  ائتمانية امعلي ش.م.م

amaali(sarl

رقم  3  الطابق االول  شارع االمام 

البخاري   ايراك بواركان اكادير ، 

1 811، اكادير املغرب

MANATURE SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي بلوك   

رقم 6 / 33 زنقة الرحمة 825 حي 

لحرش قصبة الطاهر ايت ملول  - 

81111 ايت ملول املغرب .

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5853

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في) 2)درنبر)2121)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
زنقة الرحمة) رقم) 6/33 ) »بلوك) )

حي لحرش قصبة الطاهر ايت) (825

(« ايت ملول املغرب) (81111 (- ( ملول)

إلى)»بلوك)2)رقم) 59)سيدي يوسف)

اكادير))-)81151)اكادير))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

 212)تحت رقم)98152.

899I

FIDUBAC SARL

تو دو نيغوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador(maroc

تو دو نيغوس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
حسن األول رقم 6 2 رقم 6 مكرر 

بلوك سكوري الناظور - 62111  

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2  2 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (2 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تو دو) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

نيغوس.

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير مبيدات الحشرات من مواد)

التنظيف والصيانه.

شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
مكرر) (6 رقم) (2 6 حسن األول رقم)

  62111 (- الناظور) سكوري  بلوك 

الناظور املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: بولعيون) السيد حمزة 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

بولعيون عنوانه(ا)) السيد حمزة 
حي اهركاشا الناظور)62111))الناظور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بولعيون عنوانه(ا)) السيد حمزة 
حي اهركاشا الناظور)62111))الناظور)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)29)يناير)

 212)تحت رقم)216.

911I

TANGER CONSULTING

م كوربورايت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

TANGER CONSULTING
شارع فاس زنقة مصر رقم 9 مكرر 

طنجة ، 91111، طنجة املغرب
م كوربورايت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي »نوردمي» 

املكت  رقم 16  الطابق األول 
املنطقة أ املنطقة الحرة طنجة - 

11 91 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91 2 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في) 1)يناير) 212)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
16 )الطابق) »»نوردمي»)املكت  رقم)
الحرة) املنطقة  أ  املنطقة  األول 
إلى) طنجة املغرب») (91 11 (- طنجة)
بطابق) محل  كامس») »»ادرينالين 
21)املنطقة) 2)القطعة) الثاني البقعة)
 91 11 (- طنجة) بوخالف  الحرة 

طنجة)))املغرب».
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)866.
91 I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

RESORT LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
RESORT LAND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي : حي 

القدس، عمارة رالك�سي، شارع 
املقدس رقم 76ـ77 - 61111 وردة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.29827

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2121 درنبر) (18 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (RESORT LAND حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
عمارة) القدس،) حي  اإلرتماعي 
76ـ77  شارع املقدس رقم) رالك�سي،)
61111)وردة املغرب نتيجة لعدم) (-

ورود أي نشاط منذ إنشائها).
و عين:

و) ملدغري  ( محمد) السيد(ة))
عنوانه(ا))حي موالي يوسف راس املاء)
(ة)) كمصفي) املغرب  وردة  (61111

للشركة.
و) رشدي  ( عبداالاله) السيد(ة))
بيت) زنقة  القدس  حي  عنوانه(ا))
وردة املغرب) (61111 لحم رقم) 1 

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي) وفي  (2121 درنبر) (18 بتاريخ)
شارع) رالك�سي،) عمارة  القدس،)
وردة) (61111 (- 76ـ77) املقدس رقم)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم)2 3.
912I

RecYPlas.(I.B.E.L

RECYPLAS. I.B.E.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RecYPlas. I.B.E.L
 LOTS(AQEL(N304 RTE(TAZA

 RUE(ELKARAM 1 N 23 ، 60000،
OUJDA MAROC

RecYPlas. I.B.E.L شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 
العقل رقم  31 طريق تازة زنقة 
الكرم   رقم 23 كراج وردة   - 

61111 وردة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3636 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (  
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RecYPlas.(I.B.E.L
إعادة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تدوير النفايات
تجديد وإعادة تدوير البالستيك

تحبي  البالستيك.
تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
زنقة) تازة  طريق  رقم) 31) العقل 
(- ( ( وردة) كراج  (23 رقم) الكرم) )

61111)وردة املغرب).
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 72 ( (: ابراهيم) القرعوني  السيد 

حصة بقيمة)7.211)درهم للحصة).

السيدة لهنون بشرى):))28)حصة)
بقيمة)2.811)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيم) القرعوني  ( السيد)
رقم) (38 عنوانه(ا))حي النخلة الزنقة)
العيون) (65 51 2 )العيون)))

سيدي ملوك املغرب).
عنوانه(ا)) ( السيدة لهنون بشرى)
بوعرفة)) (13 رقم) االقتصادي  الحي 

211 6)بوعرفة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم) القرعوني  ( السيد)
عنوانه(ا))حي النخلة))الزنقة)38)رقم)
العيون) (65 51 2 )العيون)))

سيدي ملوك املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 3 بتاريخ) ( بوردة) التجارية 

 212)تحت رقم)8  .

913I

ficogedek(sarl(au

 ECLAIRES SERVICES 3
SARLAU

إعالن متعدد القرارات

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 ECLAIRES(SERVICES 3 SARLAU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االرتماعي: محل بعين 

الشكاك املركز  - . فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2 57

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2121 نونبر) املؤرخ في) 1)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  رقم) 1:) قرار 
طرف) من  حصة  ( 111 بيع) مايلي:)
السيدة) لفائدة  موميت  زهير  السيد 

زين  بوفتيني.

على) ينص  الذي  (:12 رقم) قرار 

بوفتيني) زين   السيدة  تعيين  مايلي:)

تبعا) للشركة  رديدة  كمسيرة 

الستقالة السيد زهير موميت

على) ينص  الذي  (:13 رقم) قرار 

بوفتيني) زين   السيدة  تعيين  مايلي:)

تبعا) للشركة  رديدة  كموقعة 

الستقالة السيد زهير موميت

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:17 رقم) بند 

مايلي:).

على) ينص  الذي  (:18 رقم) بند 

مايلي:).

على) ينص  الذي  (: 1 رقم) بند 

مايلي:).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5 )درنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2121)تحت رقم)562.

91 I

STE OVADA SARL AU

 STE BUILDING EXPORT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE OVADA SARL AU

 mezanine(n°2 melk(el(khamar

 av(tayeb(guennad ، 35100،

guercif املغرب

 STE BUILDING EXPORT SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي الطابق 

السفلي من املحل الكائن بحي 

النكد - امللك املسمى ‹وكالة املساكن 

والتجهيزات العسكرية  -1 ‹  - 

11 35 ررسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ENCOURS
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING EXPORT SARL AU

أشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة والبناء).

-)اإلستيراد والتصدير.

-)وسيط تجاري..

الطابق) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

بحي) الكائن  املحل  من  السفلي 

’وكالة املساكن) -)امللك املسمى) النكد)

(- ( (’1-10 العسكرية) والتجهيزات 

11 35)ررسيف املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: ( السيد نجيم الفكروني)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  111 (: ( السيد نجيم الفكروني) (

بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نجيم الفكروني))عنوانه(ا))

 35 11 ( هوارة) كامبير  حرشة  دوار 

ررسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نجيم الفكروني))عنوانه(ا))

 35 11 ( هوارة) كامبير  حرشة  دوار 

ررسيف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  ( بجرسيف) االبتدائية 

فبراير) 212)تحت رقم) 995/212.

915I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

 ETABLISSEMENT IRCHAD 
ALHADITHA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 
العيون املغرب

 ETABLISSEMENT IRCHAD 
ALHADITHA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 711 
رقم 886 (حي القدس 717 زنقة واد 
الركايز ) العيون - 71111 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (31
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  اإلقتضاء)
 ETABLISSEMENT IRCHAD ( (:

.ALHADITHA
بشكل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أو) التجارية  أو  املالية  رميع  (، عام)

الصناعية أو املنقولة أو
التي قد تتعلق) (، العقارات) ( ( ( ( ( ( (
بال�سيء) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

أعاله.
وتصميم) على  الحصول 
االختراع) براءات  رميع  واستخدام 
والتراخيص) التجارية  والعالمات 
للحسابات) والعمليات  واالمتيازات 

الحصرية للشركة)،

املعامالت) رميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية واملنقولة واملالية)
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)
كلًيا أو رزئًيا بواحد أو آخر.)العمليات)
تسهيل) بطرق  أعاله  إليها  املشار 
الشركة) نشاط  تطوير  أو  تعزيز  أو 
باإلضافة إلى أي مشاركة مباشرة أو)
غير مباشرة بأي شكل من األشكال في)
الشركات)،)لتحقيق أهداف مماثلة أو)

ذات صلة)،
والتمثيل) واالتجار  والشراء) البيع 
واالستيراد) والسمسرة  والتجارة 
والتصدير لجميع املنتجات واألشياء)
أو) الصناعية  أو  الصناعية  والسلع 

الحرفية.
واملتاررة والتمثيل) البيع والشراء)
واالستيراد) والسمسرة  والتجارة 
املنتجات) لجميع  والتصدير 
(املستلزمات) واملواد) الخام  واملواد 
الغيار)) وقطع  واإلكسسوارات 
السيارات) بطالء) املتعلقة  واألشياء)

وملحقاتها.
الدهان) ورش  رميع  تشغيل 
والفروع) والتوكيالت  والعدادات 

وكذلك تمثيل رميع دور التجارة.
براءات) رميع  على  الحصول 
نيابة) التجارية  والعالمات  االختراع 

عن الشركة
التجارية) األنشطة  كافة 

والصناعية والخدمية.
املتعلقة) األعمال  بجميع  القيام 
اإلدارية) واملباني  والنظافة  بالنظافة 

واملنزلية والصناعية
رمع ورمع ونقل النفايات املنزلية)

أو الصناعية
وتصدير) استيراد  ؛) التصنيع)
الكيميائية) واملواد  املعدات  وتسويق 

الخاصة بالنظافة واملعالجة.
والنظافة) املعالجة  أعمال 
للمباني العامة واإلدارية والصناعية)

والتجارية واملنزلية
والصيانة) والنظافة  املراقبة 
واملصانع) والخاصة  العامة  للمباني 
واألرصفة) واملوانئ  واملطارات 

واملنشآت واإلدارات.

استيراد وتصدير وتسويق وتركي )
معدات وأنظمة املراقبة والحماية

وبناء) (، ترتي  وصيانة التركيبات)
(، وصيانتها) الخضراء) املساحات 
والنباتات) (، واإلمدادات) (، والبستنة)
(، واألسمدة) (، والبذور) (، والزهور) (،
وأدوات البستنة)،)ومنتجات املعالجة.
(، التصميم) (، النباتية) الصحة 
سم) (، الحشرية) باملبيدات  املعالجة 
في) الفئران  على  والسيطرة  الفئران 

املباني والقوارب
بيع املعدات واألدوات واملنظفات)
واملنتجات واملبيدات الحشرية ومواد)

التنظيف والبستنة
والغرس) التشجير  أعمال  رميع 

والري بجميع أنواعها.
إدارة شؤون املوظفين في أي إدارة)

عامة أو خاصة
توفير املالبس ومعاطف العمل.

التوظيف) في  التوسط  (-
والتوظيف.

وعروض) طلبات  بين  التوفيق  (-
العمل.

والهندسة) العامة  اإلنشاءات 
املدنية وحفر اآلبار

السكنية) املباني  في  العمل 
والصناعية.

والصرف) العامة  الترابية  اعمال 
الصحي والطرق والشبكات املختلفة)
والكهرباء) املياه  وامدادات  والطرق 

والهاتف.
البناء) ومواد  املواد  وبيع  شراء)

ملعدات الحفر.
املواد) وتسويق  وتصدير  استيراد 

واملعدات املتعلقة بنشاط الشركة
الخش ) من  نجارة  أعمال 

واألملنيوم.
رميع أعمال الدهان.

املعدات الهيدروليكية والكهربائية)
وامليكانيكية

وشراء) بيع  (، املكتبية) املعدات 
املعدات واللوازم املكتبية.

صيدلية)،)أرهزة)،)صرف صحي)،)
أدوات)،)منتجات معدنية)،)كيماويات)

حديدية خاصة.
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 T.P الرافعات) أنواع  تأرير رميع 

واألشياء) املناولة  ومعدات  (Clark و)

واملنتج واملواد واملواد والبضائع واآللة)

وامللحقات املتعلقة بالصناعة بشكل)

عام ومجال البناء)بشكل خاص.

والتصميم) والتصوير  »الطباعة 

والتشكيل) (بالورنيش)) والتشطي )

(- تجليد) (- خياطة) (- طي) (- (قص)

تصاعد))ورميع أعمال الطباعة.

بيع املستلزمات املدرسية والكت )

وكل ما يتعلق باألنشطة الالصفية.

تنظيم) (، املتحركة) الرسوم 

املهررانات) (، الثقافية) املعارض 

املخيمات) (، الترفيهية) األنشطة  (،

التخطيط) (، والترفيهية) الصيفية 

للفعاليات.

التصوير) ماكينات  واصالح  بيع 

والطابعات وماكينات الطباعة

والطباعة) الطباعة  قبل  ما 

(مطبعة)

واالستيراد) العامة  التجارة 

والتصدير والتعاقد من الباطن

تارر عام

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
711)رقم)886)(حي القدس)717)زنقة)
واد الركايز)))العيون)-)71111)العيون)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

االدري�سي) ابراهيم  موالي  السيد 

  11 111. )حصة بقيمة) ( (: التوبالي)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

االدري�سي) ابراهيم  موالي  السيد 
رقم) (711 تجزئة) عنوانه(ا)) التوبالي 
واد) زنقة  (717 القدس) (حي  (886
العيون) (71111 العيون) (( الركايز)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

االدري�سي) ابراهيم  موالي  السيد 
رقم) (711 تجزئة) عنوانه(ا)) التوبالي 
واد) زنقة  (717 القدس) (حي  (886
العيون) (71111 العيون) (( الركايز)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 8 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

 212)تحت رقم) 212/  .

916I

ETS COMPTA HOUSE

FONDERIE ZAYAN
إعالن متعدد القرارات

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

FONDERIE ZAYAN »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االرتماعي: الهناء 35 
تزارت اعراضن موحى احمو زياني 

خنيفرة - - خنيفرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3269

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)درنبر)2121

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  رقم) 1:) قرار 
511)حصة من السيد) مايلي:)تفويت)
كلها لصالح السيد) ( خاليدي حسن)

الصنهاجي سعيد
على) ينص  الذي  (:12 رقم) قرار 
مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد
على) ينص  الذي  (:13 رقم) قرار 
مايلي:)انشاء)فرع رديد بالعنوان)35 

الهناء)تزارت اعراضن خنيفرة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:17 رقم) بند 

مايلي:)تفويت الحصص.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ) 1)فبراير)

 212)تحت رقم)1 .
917I

KDS CONSEILS SARL AU

DECO GRC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

KDS CONSEILS SARL AU
رقم 27 املرك  االقتصادي 
و االرتماعي ، 3111 ، قلعة 

السراغنة املغرب
DECO GRC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار اوالد 
مو�سى رماعة العامرية - 3111  

قلعة السراغنة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3399

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 فبراير) ( 1 في) املؤرخ 

املصادقة على):
هللا) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
الشفناج)111. )حصة ارتماعية من)
السيد) ( لفائدة) حصة  ( .111 أصل)
1 )فبراير) (ة))اسماعيل فهمي بتاريخ)

.2121
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)16 

مارس)2121)تحت رقم)77/2121.
918I

cabinet(fiduciaire(zghoud

IMMO MOB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،
90010، TANGER(MAROC

IMMO MOB SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي 28  شارع 
فاطمة الزهراء العزيزية رقم 7 م 9  - 

91151 طنجة  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 نونبر) (31 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
IMMO MOB SARL)))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (21.111
اإلرتماعي)28 )شارع فاطمة الزهراء)
العزيزية رقم)7)م)9))-)91151)طنجة))
الهدف من) انتهاء) (: املغرب نتيجة ل)

تأسيس الشركة.
  28 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 7 شارع فاطمة الزهراء)العزيزية رقم)

م)9))-)91151)طنجة))املغرب.)
و عين:

و) هناتي  ( ( محمد) ( السيد(ة))
عياض) القا�سي  زنقة  (6 عنوانه(ا))
املغرب) ( طنجة) (91151 ( كاسطيا)

كمصفي)(ة))للشركة.
و) هناتي  ( ( محمد) ( السيد(ة))
عياض) القا�سي  زنقة  (6 عنوانه(ا))
املغرب) ( طنجة) (91151 ( كاسطيا)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
  28 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
 7 شارع فاطمة الزهراء)العزيزية رقم)

م)9)طنجة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 5 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)385.
9 1I

cabinet(fiduciaire(zghoud

 COMPLEXE STAR SPORT
TANGER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
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 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،

90010، TANGER(MAROC

 COMPLEXE STAR SPORT

TANGER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

هارون الرشيد رقم 39 - 91121 

طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.53823

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) يناير) 212) ( 9 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») ( .511.111»

 2.111.111« إلى) درهم») (511.111»

مقاصة) إرراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)859.

9 2I

STE PRO IMMOBILIER FRERE

 STE PRO IMMOBILIER

FRERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE PRO IMMOBILIER FRERE

 hay(filala(karia(ba(mohamed

 taounate(hay(filala(karia(ba

 mohamed(taounate، 34050،

TAOUNATE MAROC

 STE PRO IMMOBILIER FRERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي حي فاللة 

قرية با محمد تاونات - 151 3 

تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRO IMMOBILIER FRERE

-)منعش) ( (: غرض الشركة بإيجاز)
عقاري

)-)تجهيز وبيع القطع األرضية)

)-)نقل البضائع والخدمات)

)-)استيراد وتصدير)

عنوان املقر االرتماعي):)حي فاللة)

 3 151 (- تاونات) محمد  با  قرية 

تاونات املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

111.111. )درهم،)مقسم كالتالي:

مصطفى) امليسوري  السيد 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (5.111 ( (:

للحصة).

العالي) عبد  امليسوري  السيد 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (5.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى) امليسوري  السيد 

محمد) با  قرية  فاللة  حي  عنوانه(ا))

تاونات)151 3)تاونات املغرب.

العالي) عبد  امليسوري  السيد 

محمد) با  قرية  فاللة  حي  عنوانه(ا))

تاونات)151 3)تاونات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى) امليسوري  السيد 

محمد) با  قرية  فاللة  حي  عنوانه(ا))

تاونات)151 3)تاونات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتاريخ) 1) ( االبتدائية بتاونات)

 212)تحت رقم)  .

9  I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ELECNEED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
ELECNEED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي طريق 

ايموزار، شارع موالي عبدهللا تجزئة 
سايس فاس - 31111 فاس املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61 95
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في) 1)يناير) 212)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
»طريق ايموزار،)شارع موالي عبدهللا)
فاس) (31111 (- تجزئة سايس فاس)
تجزئة) (67 رقم) محل،) (« إلى) املغرب»)
 31111 (- املستقبل حي املسيرة فاس)

فاس))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)26)يناير) 212 

تحت رقم)958 11 2   13 .

9 5I

FIDASSURCO

Digital startup
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C  SAKAN(AKARI
 IMM 95 1ER(ETAGE(APPT 17 ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 Digital(startup

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي   محل 
كائن في حي بئر انزارن بلوك 3  زنقة 
   رقم 1  تيكوين - 81111 أكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 589 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (2 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Digital(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.startup
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتورات املعلوماتية
خدمات

االستيراد والتصدير.
محل) ( ( (: االرتماعي) املقر  عنوان 
3 )زنقة) كائن في حي بئر انزارن بلوك)
أكادير) (81111 (- تيكوين) ( 1   )رقم)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: السيد األنمناري محمد)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد األنمناري محمد عنوانه(ا))
3 )زنقة)  )رقم) حي بئر انزارن بلوك)

1 )تيكوين)81111)أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد األنمناري محمد عنوانه(ا))
3 )زنقة)  )رقم) حي بئر انزارن بلوك)

1 )تيكوين)81111)أكادير املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

 212)تحت رقم)98188.
9 7I

ABK CONSULTING

WESTVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ABK CONSULTING
 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

WESTVENT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي زنقة واد 
تانسيفت عمارة 66 شقة   اكدال 

الرباط - 1191  الرباط املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  78  

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2121 درنبر) (25 في) املؤرخ 
»استيراد) من) الشركة  نشاط  تغيير 
و) وسيط)) أداء) أو  (تارر  وتصدير)
أعمال متنوعة»)إلى)»اعمال السوائل)
(تركي  و صيانة تكييف الهواء)اعمال)
السباكة و التدفئة التهوية ومعالجة)
الحماية) الدخان  واستخراج  الهواء)
من الحرائق و تركي  رميع االرهزة)
األعمال) بكافة  القيام  و  الصحية 

املتعلقة بالطاقات املتجدد).».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

 212)تحت رقم)1668  .
9 8I

fidaga

 TOURNAGE INDUSTRIEL
DU SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidaga
 n°11 imm(inflasse(av

 abderrahim(bouabid(agadir ،

80000، agadir(maroc

 TOURNAGE INDUSTRIEL DU

SUD  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 9  
زنقة 972 حي السالم أكادير - 81171 

أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5969

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (22

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  اإلقتضاء)

 TOURNAGE INDUSTRIEL DU

. SUD

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.TOURNEUR
  9 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
زنقة)972)حي السالم أكادير)-)81171 

أكادير املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: السيد حفيظ بورالل)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حفيظ بورالل عنوانه(ا))
 7 رقم) تاشفين  بن  يوسف  زنقة 

أكادير) (81121 أكادير) الصناعي  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حفيظ بورالل عنوانه(ا))
 7 رقم) تاشفين  بن  يوسف  زنقة 
أكادير) (81121 أكادير) الصناعي  حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

 212)تحت رقم)8  98.

9 9I

فيدي البشرى

PLANTE ASSAKA بلونت 
أساكا

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيدي البشرى
55  زنقة 76 الطابق األول الشقة 
رقم 2 حي األلفة، 21221، الدار 

البيضاء املغرب
PLANTE ASSAKA بلونت أساكا 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 2 ، زنقة 
صبري بورمعة، الطابق األول، 
الشقة رقم 6،  - 21371  الدار 

البيضاء. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 97   

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 أكتوبر) (19
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  اإلقتضاء)

PLANTE ASSAKA)بلونت أساكا.
:)/-))رميع) غرض الشركة بإيجاز)
األنشطة التي لها عالقة بالزراعة و)
إصالح الحدائق و األنشطة املرتبطة)

بها).

النبات و) االتجار في البذور،) (-/2
مشتقات الزراعة.

3/-)االتجار في املنتجات الزراعية،)
النبات و األزهار.

و) مستلزمات  في  االتجار  (-/ 
صيانة) و  التركي   التجهيز،) معدات 

املضخات و السقي.
الفضاءات) صيانة  و  تعديل  (-/5

الخضراء.)
6/-)األشغال املختلفة أو البناء.

رميع) استيراد  و  تصدير  (-/7
املنتجات.

رميع) استيراد  و  تصدير  (-/8
و) بمنتجات  املرتبطة  املنتجات 

مشتقات الزراعة و الحدائق.)))
 /-)وبصفة عامة رميع العمليات)
و) الصناعية  و  املالية  و  التجارية 
العقارية املنقولة و الثابتة و الحرفية)
التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة)
توفير) أرل  من  ذكره  سبق  ما  بكل 
تطوير) و  لتنمية  املناسبة  الظروف 

الشركة.
(، 2 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
الطابق األول،) زنقة صبري بورمعة،)
الدار) ( (21371 (- ( (،6 رقم) الشقة 

البيضاء.)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 61.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 611 ( (: مخمد) الفنون  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  الفنون  السيد 
املزابيين،)بلوك س،)زنقة)1 ،)رقم)7،))

82 27)بوسكورة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  الفنون  السيد 
املزابيين،)بلوك س،)زنقة)1 ،)رقم)7،))

82 27)بوسكورة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ)    ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2121)تحت رقم)753595.
921I
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EURO LEVAGE

اورو لوفاج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURO LEVAGE
    زنقة محمد سميحة الطابق 6 

الشقة 35 درب عمر ، 21111، الدار 
البيضاء املغرب

اورو لوفاج شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي     زنقة 
محمد سميحة الشقة 35 الطابق 
6 درب عمر الدارالبيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 87655
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

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

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اورو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

لوفاج.
املعالجة) (: غرض الشركة بإيجاز)

والرفع بواسطة األالت الثقيلة
االستراد والتصدير).

عنوان املقر االرتماعي):)   )زنقة)
الطابق) (35 الشقة) سميحة  محمد 
 21111 (- درب عمر الدارالبيضاء) (6

الدار البيضاء)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  11 ( (: عزالدين) لوكيلي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
السيد لوكيلي محمد):))311)حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).
 311 ( (: العثماني) رمال  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لوكيلي عزالدين عنوانه(ا))

 62999 الفيض) الحسن  اوالد  حي 

الناظور املغرب.

عنوانه(ا)) محمد  لوكيلي  السيد 

 62999 الفيض) الحسن  اوالد  حي 

الناظور املغرب.

السيد رمال العثماني عنوانه(ا))

حي العرا�سي)62999)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لوكيلي عزالدين عنوانه(ا))

 62999 الفيض) الحسن  اوالد  حي 

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير) 212)تحت رقم)87 763.

92 I

MA GLOBAL CONSULTING

HKD INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

21111، الدار البيضاء املغرب

HKD INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 59، شارع 

الزرقطوني الطابق السادس رقم 8  

الدارالبيضاء 21111 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 86 19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) 212) (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 

 HKD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية؛

-)االستشارات املالية؛

في) االستثمار  أو  االستحواذ  (-

األسهم أو تمويل أو إدارة أو املشاركة)

بأي شكل آخر في شركات أو شركات)

قطاعات) رميع  في  تعمل  أخرى 

(، الصناعية) (، التجارية) النشاط:)

الخدمات)،)البناء)،)املالية..

عنوان املقر االرتماعي):)59،)شارع)

الزرقطوني الطابق السادس رقم)8  

الدارالبيضاء) (21111 الدارالبيضاء)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: القباج) هشام  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) القباج  هشام  السيد 

سيدي) قباج  فيال  ( 129 طريق)

الدارالبيضاء) (21111 ( معروف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) القباج  هشام  السيد 

سيدي) قباج  فيال  ( 129 طريق)

الدارالبيضاء) (21111 ( معروف)

املغرب

(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

922I

ADYEL & ASSOCIES

 GOMYCODE MOROCCO
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis(Boulevard(Ain  3

 Taoujtate(Résidence(les(Fleurs
 Appartement(N°2، 20000،

casablanca(maroc
 GOMYCODE MOROCCO
PRIVE  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي  3  شارع 
انفا، العمارة ازير. الرقم    ب  3  
شارع انفا، العمارة ازير. الرقم    ب 
الدار البيضاء 21111 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 8762 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (25
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  اإلقتضاء)
 GOMYCODE MOROCCO

. PRIVE
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تدري  احترافي)،
بمختلف) واملشورة  التدري   (-
أنواعها وفي رميع قطاعات النشاط).
  3 (: االرتماعي) املقر  عنوان 
شارع انفا،)العمارة ازير.)الرقم)  )ب)
الرقم) العمارة ازير.) شارع انفا،) ( 3 
الدار) (21111 البيضاء) الدار  ب  (  

البيضاء)املغرب.
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أرلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 GoMyCode الشركة))
حصة بقيمة) (Holding( B.V( :( ( 100

11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 GoMyCode( Holding الشركة)
  118 أمستردام) عنوانه(ا)) (B.V

هولندا أمستردام.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بوهالل  يحيى  السيد 
مساكن تونس)171 ))تونس مساكن

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

923I

ABK CONSULTING

WESTVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ABK CONSULTING
 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

WESTVENT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي زنقة واد 
تانسيفت عمارة 66 شقة   اكدال 

الرباط - 1191  الرباط املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  78  

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2121 درنبر) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«11.111 )درهم»)أي من)»11.111  
عن) درهم») (511.111« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

 212)تحت رقم)1668  .

92 I

COMPTABLE

RAMI GLASS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES(N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA(MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

RAMI GLASS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي مرران   
رقم 273 ايت والل مكناس - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52 19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RAMI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GLASS

استراد و) (: غرض الشركة بإيجاز)

التصدير الزراج.

عنوان املقر االرتماعي):)مرران)  
رقم)273)ايت والل مكناس)-)51111 

مكناس املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: الرامي) حميد  السيد 
حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  111 (: الرامي) حميد  السيد 
بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الرامي  حميد  السيد 
مرران) )رقم)273)ايت والل مكناس)

51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الرامي  حميد  السيد 
مرران) )رقم)273)ايت والل مكناس)

51111)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ) 1) ( التجارية بمكناس)

 212)تحت رقم)512.

925I

STE FIDUKARS SARL

STE ENTRAVYTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE(MAROC
STE ENTRAVYTRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي دوار 
اكنيون تازارين - 7911  زاكورة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) يناير) 212) في) 2) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») ( .811.111»
 2.111.111« إلى) درهم») (211.111»
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

 212)تحت رقم)25.

926I

BON TRAJET

HERO TAQA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BON TRAJET
 N° 139 Avenue(Imam(Malik

 01er(Etage(Appt04 ، 43000، EL
KELAA SRAGHNA MAROC
HERO TAQA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 39  شارع 
االمام مالك  الطابق االول شقة رقم 
 1 - 3111  قلعة السراغنة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HERO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TAQA
مكت ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطاقة) العمال  مسخر  الدراسات 
والنجاعة) والتكييف  الكهربائية 

الطاقية).
عنوان املقر االرتماعي):)39 )شارع)
االمام مالك))الطابق االول شقة رقم)
 1)-)3111 )قلعة السراغنة))املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد البشير الرشداوي):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد البشير الرشداوي عنوانه(ا))

رنان البوليس رقم)13)مكرر)3111  

قلعة السراغنة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرشداوي) البشير  السيد 

 13 رقم) البوليس  رنان  عنوانه(ا))

مكرر)3111 )قلعة السراغنة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( السراغنة) بقلعة  االبتدائية 

27)يناير) 212)تحت رقم) 37/212.

927I

 BEPOLYCO((مكت  الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

 STE NOMADISM CAR

 RENTAL
شركة نوماديزم لكراء السيارات 

ش.م.م.ب.ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت  الدراسات املتعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 1   حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 5111 ، ورزازات 

املغرب

 STE NOMADISM CAR RENTAL

شركة نوماديزم لكراء السيارات 

ش.م.م.ب.ش.و شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 57 

اقامة تفليت شارع محمد الخامس 

ورزازات  - 5111  ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  233

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 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 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 NOMADISM CAR RENTAL
السيارات) لكراء) نوماديزم  شركة 

ش.م.م.ب.ش.و.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق).
 57 رقم) (: عنوان املقر االرتماعي)
الخامس) تفليت شارع محمد  اقامة 

ورزازات))-)5111 )ورزازات املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
محسن)) اللطيف  عبد  السيد 
درهم) ( 11 بقيمة) حصة  (5.111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
محسن)) اللطيف  عبد  السيد 
مكونة) قلعة  البئر  زاوية  عنوانه(ا))

تنغير)5211 )قلعة مكونة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
محسن)) اللطيف  عبد  السيد 
مكونة) قلعة  البئر  زاوية  عنوانه(ا))
تنغير))))))5211 )قلعة مكونة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

 212)تحت رقم)8 .
928I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MAROC POLO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2619 ، 1111 ، مراكش املغرب

 MAROC POLO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق البريد 2619 - 

1111  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (22

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  اإلقتضاء)

.MAROC POLO

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

والقابضة) واإلدارة  االستشارات 

واستثمارات األسهم.

57)شارع) عنوان املقر االرتماعي):)

(- (2619 البريد) صندوق  موريتانيا 

1111 )مراكش املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 COMPAGNIE MARCO(الشركة

  11 حصة بقيمة) (POLO( :( ( 1.000

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 COMPAGNIE MARCO(الشركة
بورتيو))) ( ( 2 رقم) عنوانه(ا)) (POLO

21   )فيرتو فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كزافييه)،)تشارلز)،)موريس)

   391 بونت هوس) ماري عنوانه(ا))

بتي مارس فرنسا
العزيزي) برادة  طارق  السيد 
38)تاركة) عنوانه(ا))رياض تاركة رقم)

1111 )مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

 212)تحت رقم)66 21 .
929I

eurest(compta(sarl

ENSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االرتماعي للشركة

eurest(compta(sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،
FES MAROC

ENSS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم 6 
الشارع الكبير الفراي املسيرة فاس  - 

31131 فاس املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56383

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)  )درنبر)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
6)الشارع الكبير الفراي املسيرة) »رقم)
إلى) املغرب») فاس  (31131 (- ( فاس)
»تجزئة األفق عمارة ل رقم)6)بنسودة)

فاس)-)31131)فاس))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 299/12.
931I

مستامنة تيمادير ش.م.م))ش.و

نيترو للخدمات واملعلومات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة تيمادير ش.م.م))ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62111، الناظور 
املغرب

نيترو للخدمات واملعلومات شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلرتماعي تجزئة 

العمران رقم 367 املحل رقم 2 
القطاع رقم 5 سلوان  الناظور 

62111 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2  15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

نيترو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

للخدمات واملعلومات.

تجارة)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

انواع) الكمبيوترمختلف  أرهزة 

الطباعة).

تجزئة) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 2 رقم) املحل  (367 رقم) العمران 
الناظور) ( سلوان) (5 رقم) القطاع 

62111)الناظور املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: بالل) الزكريتي  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

  .111 (: بالل) الزكريتي  السيد  (

بقيمة)11 )درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بالل  الزكريتي  السيد 

حي ارواهرة رقم) 3)ازغنغان الناظر))

62111)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بالل  الزكريتي  السيد 

حي ارواهرة رقم) 3)ازغنغان الناظر))

62111)الناظور املغرب.

تم اإليداع القانوني ب-))بتاريخ) 1 

فبراير) 212)تحت رقم)3 2.

932I

Ausfour(Car

AUSFOURCAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ausfour(Car

 Rue(fes(nr 86 appartement(nr

 ،3 2eme(étage(Oujda، 60000

وردة املغرب

AusfourCar شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 N° 86 وعنوان مقرها اإلرتماعي

 RUE(FES(APPT(N°3 Au 2éme

étage(oujda 60000 oujda(maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

355 3

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) 212) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AusfourCar

 location(: غرض الشركة بإيجاز)

. de(voiture(sans(chauffeur

 N° 86 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

 RUE( FES( APPT( N°3( Au( 2éme

.étage(oujda(60000(oujda(maroc

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.111.111 )درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) (AusfourCar الشركة)

 rue( de( fes( appt( n°3( 2éme  86

.étage((60000(oujda(maroc

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 khelifi( houssam السيدة)

 rue( ras( ausfour( lot  62 عنوانه(ا))

laalej((60000(oujda(maroc

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) بتاريخ) 1) ( بوردة) التجارية 

2121)تحت رقم) 85 .

93 I

PLATINIUM GLOB

CATERING PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLATINIUM GLOB

 n° 2 rue(patrice(lumumba

 residence(massira(bureaux

 2ème(étage(n° 4 V.N(FES ، 0،

FES MAROC

CATERING PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي متجر 2 

طابق   وارهة رهة شارع 1  متر 

أوالد حمو أوالد طي   - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (19

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  اإلقتضاء)

.CATERING PLUS

متعهد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حفالت)-)تارر)-)مطعم).

متجر) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

متر) ( 1 2)طابق) )وارهة رهة شارع)

أوالد حمو أوالد طي ))-)31111)فاس)

املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  .111 ( (: يعقوبي) مجيد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) يعقوبي  مجيد  السيد 

 31111 ( ايموزار) طريق  فيال) 3 )

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) يعقوبي  مجيد  السيد 

 31111 ( ايموزار) طريق  فيال) 3 )

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

 212)تحت رقم) 2 .

936I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

PHARMACIE LAMKACEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 PHARMACIE LAMKACEM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  7  

حي مساي - 111 3 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 



3167 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 89

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (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  اإلقتضاء)

.PHARMACIE LAMKACEM

غرض الشركة بإيجاز):)-)صيدلية.

عنوان املقر االرتماعي):)رقم) 7  

حي مساي)-)111 3)صفرو املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

111.111. )درهم،)مقسم كالتالي:

((: صالح) بن  الغاني  عبد  السيد 

درهم) ( 11 بقيمة) حصة  ( 1.111

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

صالح) بن  الغاني  عبد  السيد 

اقامة) بزرت  شارع  ( 5 عنوانه(ا))

 2 الزهور) سايس  فاس  حدائق 

31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

صالح) بن  الغاني  عبد  السيد 

اقامة) بزرت  شارع  ( 5 عنوانه(ا))

 2 الزهور) سايس  فاس  حدائق 

31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

 212)تحت رقم) 23/212.

938I

Maître(Moad(EL(JAYIDI,(notaire(à(Tétouan

AFRAH BAB SAIDA  S.A.R.L 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

 Maître(Moad(EL(JAYIDI, notaire
à(Tétouan

 Quartier(administratif (wilaya),
 complexe(wilaya(center, bloc 3,
 Imm 3, n° B3 ، 93000، Tétouan

Maroc
 «AFRAH(BAB(SAIDA « S.A.R.L 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 AV وعنوان مقرها االرتماعي

 BAB ASAIDA HARA ZIYANA,
 rue(lwazir(sefar(n°05 - 93000

.Tétouan(Maroc
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27 35

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2121 درنبر) في) 3) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
محطات) واستغالل  فتح 
وغسل) تنظيف  ومستودعات 
الدرارات) الشاحنات،) السيارات،)
النارية واملركبات االخرى؛)بيع وشراء)

مواد التنظيف..
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) ( 9 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

 212)تحت رقم)26 .
939I

Cabinet(Nord(Assistance

RAFINY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet(Nord(Assistance
1  شارع محمد الخامس ,إقامة دنيا 

صنف B رقم 8 ، 91111، طنجة 
املغرب

RAFINY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي 5   شارع 
بيتهوفن إقامة بيتهوفن الطابق 6 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2 77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) (2121 درنبر) ( 8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAFINY

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فندق و اإلنعاش السياحي..

   5 (: االرتماعي) املقر  عنوان 

شارع بيتهوفن إقامة بيتهوفن الطابق)

6)-)91111)طنجة املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

211)حصة) ( (: السيد محمد زقان)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

حصة) (211 ( (: السيد أنس زقان)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

  51 ( (: فرحات) نسرين  السيدة 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

51 )حصة) ( (: السيدة كنزة زقان)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

السيدة مالك زقان):))51 )حصة)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

51 )حصة) ( (: السيدة زهراء)زقان)

بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد زقان عنوانه(ا))حي)

املسيرة الخضراء)شارع أبي املحاسن)

رقم)27 51 92)القصر الكبير املغرب.

حي) عنوانه(ا)) زقان  أنس  السيد 

املسيرة الخضراء)شارع أبي املحاسن)

رقم)27 51 92)القصر الكبير املغرب.

السيدة نسرين فرحات عنوانه(ا))
أبي) شارع  الخضراء) املسيرة  حي 
القصر) (92 51  27 رقم) املحاسن 

الكبير املغرب.
عنوانه(ا))) زقان  كنزة  السيدة 
 P16 A 296 1  25 ميرامار) شارع 

ماالغا إسبانية.
السيدة مالك زقان عنوانه(ا))حي)
املسيرة الخضراء)شارع أبي املحاسن)
رقم)27 51 92)القصر الكبير املغرب.
السيدة زهراء)زقان عنوانه(ا))حي)
املسيرة الخضراء)شارع أبي املحاسن)
رقم)27 51 92)القصر الكبير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد زقان عنوانه(ا))حي)
املسيرة الخضراء)شارع أبي املحاسن)
رقم)27 51 92)القصر الكبير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتاريخ) 1) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238857.
9 1I

Khidmat(Attajir

NUMETAMI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Khidmat(Attajir
 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 15
52000، ERRACHIDIA(MAROC
NUMETAMI TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلرتماعي : 
 KSAR AIT IGHF OULED

 CHAKER– AOUFOUS(B.P
 545 ERRACHIDIA - 52053
.AOUFOUS OULED CHAKER

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 2115
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) يناير) 212) ( 9 في) املؤرخ 
شركة) (NUMETAMI TRAV حل)
ذات) محدودة  مسؤولية  ذات 
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رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111
 KSAR AIT IGHF اإلرتماعي)
 OULED( CHAKER–( AOUFOUS
 B.P( 545( ERRACHIDIA( -( 52053
 AOUFOUS OULED CHAKER
على) الوحيد  الشريك  لقرار  نتيجة 

تصفية الشركة.
و عين:

و) والغازي  ( علي) السيد(ة))
 KSAR AIT IGHF OULED((ا)عنوانه
 CHAKER–( AOUFOUS( B.P( 545
 ERRACHIDIA 52153 AOUFOUS

AOUFOUS)كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 KSAR وفي) يناير) 212) ( 9 بتاريخ)
 AIT( IGHF( OULED( CHAKER–
 AOUFOUS B.P 5 5 ERRACHIDIA
 -( 52053( AOUFOUS( OULED

.CHAKER
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)25)يناير)

 212)تحت رقم) 35/212.
9  I

DATA COMPTA

TANGER GATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DATA COMPTA
 RUE(DE(LA(LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،
TANGER MAROC

TANGER GATE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلرتماعي -24شارع 
هولندا مكت  رقم 2  - 91111 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55117

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2121 نونبر) (27 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (TANGER GATE

مقرها) وعنوان  درهم  ( 11.111

مكت ) هولندا  -24شارع  اإلرتماعي)
املغرب) طنجة  (91111 (- ( 2 رقم)

نتيجة ل):)الحل املبكر للشركة.

و حدد مقر التصفية ب)-24شارع)

 91111 (- ( 2 رقم) مكت   هولندا 

طنجة املغرب.)

و عين:

السيد(ة))حسن))اوبيح و عنوانه(ا))

طنجة) (91111 ( هولندا) -24شارع 

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) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)238772.

9 3I

NORD FINANCE

STE GIBREEL IMPEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

STE GIBREEL IMPEX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

األمم املتحدة رقم 18  -  32111  

الحسيمة. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 2

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GIBREEL IMPEX

تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة إلى:

))*)شراء٬)بيع٬)تسويق وتوزيع مواد)

أو) الجملة  نصف  بالجملة٬) البناء٬)

بالتقسيط.)

تصدير وتسويق رميع املواد٬  (* (

املعدات وآالت البناء.

األثاث) وتسويق  بيع  شراء٬) (* (

بجميع أنواعه.

*)زخرفة وتجهيز املباني لالستخدام)

السكني٬)املنهي و/أو التجاري.

واملنتجات) املواد  تسويق  (* ( ( ( (

املستخدمة في الديكور.

سمسرة٬  بيع٬) شراء٬) تجارة٬) (*

نصف) بالجملة٬) وتسويق  توزيع 

الجملة أو بالتقسيط رميع املنتجات))))))))))))))))))))))

واملواد.

تنفيذ رميع األشغال املتعلقة) (*

املدنية٬  الهندسة  املباني٬) بتشييد 

الصباغة٬                       الزراج٬) التحريج٬) ٳعادة 

الصرف) والجسور٬) الطرق  بناء)

معدات) املياه٬) ٳمدادات  الصحي٬)

ورميع))))))))))))))))))))) الكهرباء) املاء٬) الطرق٬)

أعمال الطرق واملرافق.

تركي  وإصالح) بيع٬) تصدير٬) (* (

لوحات الطاقة الشمسية.))

))*)أشغال التركيبات الكهربائية.

)*)أشغال السباكة.

الخش ) من  النجارة  أشغال  (* (

واأللومنيوم.

*)وضع الخش  واأللومنيوم.

)*)تسويق الرخام بجميع أنواعه.)))))

)*)أشغال تركي  الرخام.

*)اإلنعاش العقاري بصفة عامة.))

أو) السكنية  العقارات  تطوير  (* (

الترويج الصناعي.

وبيع األرا�سي العارية أو) شراء) (* (
املبنية٬)األرا�سي الزراعية واملباني من)

رميع الفئات.)
)*)التجارة في العقار.

*)تجهيز التجزئات وبيعها.
و/أو) العارية  األرا�سي  كراء) (* ( (
الزراعي) املباني لالستخدام السكني٬)

أو التجاري.)
)*)بيع و/أو تأرير الآلالت واملعدات)

الالزمة لتنفيذ األشغال العامة.
)*)النقل الوطني للبضائع.)

)*)نقل البضائع عن طريق البر.)
بصفة) واالستيراد  التصدير  (*

عامة.))
رميع) وبيع  شراء) تشغيل٬) (*
التراخيص) اإلختراع٬) براءات 
والعالمات التجارية املتعلقة بموضوع)))))))))))))))))))))))
الشركة داخل املغرب والخارج.)))))))))))))))
الصناعية٬  العمليات  رميع  (* (
واملالية ذات صلة مباشرة  التجارية 
)ٲو غير مباشرة مع موضوع الشركة.)

الغير) ٲو  املباشرة  املشاركة  (* (
ٲو) الشركات  من  ٲي  في  املباشرة 
وال)))))))))))))))))))) مماثل  موضوع  ذات  املقاوالت 
سيما من خالل ٳنشاء)شركات رديدة)
أو مساهمات أو عمليات اندماج أو)

تحالفات أو مشاريع مشتركة.
شارع) (: االرتماعي) املقر  عنوان 
  32111 ( (- ( (18 رقم) املتحدة  األمم 

الحسيمة.)املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد التوزاني عز الدين):))111.  

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدين) عز  التوزاني  السيد 
عنوانه(ا))شارع األمم املتحدة رقم)2  

32111)الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدين) عز  التوزاني  السيد 
عنوانه(ا))شارع األمم املتحدة رقم)2  

32111)الحسيمة املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة))بتاريخ)27)يناير)

 212)تحت رقم)27.

9  I

ATLANTIC TALENT

ATLANTIC TALENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATLANTIC TALENT

 RUE SEBOU CENTRE  5

 D›AFFAIRE S LA SHOPE

 BUREAU 2 ETAGE 5 KENITRA،

14000، KENITRA(MAROC

ATLANTIC TALENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Rue  5   وعنوان مقرها اإلرتماعي

 Sebou(Centre(d›Affaire(la(Chope

 Bureau(N°2 étage(N°5 14000

KENITRA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5583 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 غشت) ( 2

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  اإلقتضاء)

.ATLANTIC TALENT

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Recrutement,( Formation( et

.Consulting

 Rue  5(((:(عنوان املقر االرتماعي

 Sebou(Centre(d’Affaire(la(Chope

 Bureau( N°2( étage( N°5( 14000

.KENITRA MAROC

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 MOURAD CHAFIQUI السيد)

 AVENUE YOUSSEF IBN((ا)عنوانه

 TACHFINE ET AV ISTIQLAL IMM

 2( APPT( 11NE( 14000( kenitra

.MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 MOURAD CHAFIQUI السيد)

 AVENUE YOUSSEF IBN((ا)عنوانه

 TACHFINE ET AV ISTIQLAL IMM

 2( APPT( 11NE( 14000( kenitra

MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

شتنبر)2121)تحت رقم)  23.

9 5I

NORD FINANCE

 STE ALHUCEMAS CAR

RENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االرتماعي للشركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

  STE ALHUCEMAS CAR RENTAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

صالح الدين األيوبي رقم 22 - 

32111 الحسيمة. املغرب.

تحويل  املقر االرتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2925

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)2 )يناير) 212)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 

»شارع صالح الدين األيوبي رقم)22)-)

32111)الحسيمة.)املغرب»)إلى)»شارع)

موالي ادريس األكبر رقم)38)-)32111 

الحسيمة.))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة))بتاريخ)26)يناير)

 212)تحت رقم)26.

9 6I

PRO(CLEANERS(MAROC(((-SARL/(AU

 AMAZONE DENTAIRE

SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

 AMAZONE(DENTAIRE  -SARL/

AU

 MARRAKECH(MARRAKECH،

1200، MARRAKECH(MAROC

 AMAZONE DENTAIRE SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االرتماعي 

 8LOTSSEMENT ASMADI

 FADILATARGA- MARRAKECH -

.1200 MARRAKECH(MAROC

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

 1 983

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى  (

تم تغيير) (2121 7 )غشت) املؤرخ في)

 AMAZONE« من) الشركة  تسمية 

إلى) («DENTAIRE SARLAU

.(«AMAZONE SHOP SARLAU»

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) بتاريخ) 2) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)983 1 .

9 7I

comptoir(expertise(du(maroc

RBPRO
إعالن متعدد القرارات

comptoir(expertise(du(maroc
 n°36 CITE(EL(HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،
BOUZNIKA MAROC

RBPRO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

 N°36 :وعنوان مقرها االرتماعي
 CITE EL HANAA BOUZNIKA

 N°36 CITE(EL(HANAA
 BOUZNIKA 13100 BOUZNIKA

.MAROC
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5817

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2121)تم اتخاذ) 25)درنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)) :)الذي ينص على مايلي:)
رزء) الرزاق  عبد  مكرم  السيد  بيع 
من نصيبه الى السيد محتي محمد ما)
مجموعه)251)سهم بقيمة مائة درهم)
السيد مكرم) بيع  لكل سهم وكذلك 
من نصيبه لسيد) الرزاق رزء) عبد 
سهم بقيم مائة) (251 بورمعة لشير)
درهم لكل سهم و بيع السيد مكرم)
251)سهم لسيد سعيد) عبد الرزاق)
عديش بقيمة مائة درهم لكل سهم).)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
من) الشركة  نشاط  تغيير  مايلي:)
اشغال مختلفة في البناء)الى االنعاش)

العقاري
قرار رقم))3:)الذي ينص على مايلي:)
الرزاق) عبد  مكرم  السيد  تعيين 
مسيران) لشير  بورمعة  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة).
على) ينص  الذي  (: ( رقم) قرار 
مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
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بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اشغال) من  الشركة  نشاط  تغيير 

االنعاش) الى  البناء) في  مختلفة 
العقاري

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

سهم بقيمة) (251 مكرم عبد الرزاق)

11 )درهم لكل سهم)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

  11 251)سهم بقيمة) ( محتي محمد)

درهم لكل سهم)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

بورمعة لشير)251)سهم بقيمة)11  

درهم لكل سهم)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:))

سعيد عديش)251)سهم بقيمة)11  

درهم لكل سهم)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

فبراير) 212)تحت رقم) 7.

9 8I

amics(tex

CELOX TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amics(tex

 Rue(Yacoub(El(Mansou 1er 2

etage ، 90000، tanger(maroc

CELOX TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Quartier وعنوان مقرها اإلرتماعي

 Al(Majd(Rue(N°1 Lot 58 - 90000

TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  2293

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) 212) ( 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 

 CELOX(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS

 Le ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 transport( routier( national( et

.international(de(marchandises

 Quartier(:(عنوان املقر االرتماعي

 Al(Majd(Rue(N°1(Lot(58(-(90000

.TANGER MAROC

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 BOUALAM YOUSSEF السيد)

درهم) ( .111 بقيمة) حصة  (:( ( 100

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 BOUALAM YOUSSEF السيد)

 Lots( Mirador( Rue( W عنوانه(ا))

.N°212 91111 TANGER MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 BOUALAM YOUSSEF السيد)

 Lots( Mirador( Rue( W عنوانه(ا))

N°212 91111 TANGER MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)1 8.

9 9I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

STE NEW SILVER 

S.A.R.L A.U
إعالن متعدد القرارات

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res(LES(QUARTES(TEMPS(Bloc

 C(N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب

  STE NEW SILVER S.A.R.L A.U 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االرتماعي: ساحة 

الروداني، زنقة السينا، إقامة بتهوفن 

2، الطابق الثالث، رقم 82 - 91161 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9 257

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) يناير) 212) املؤرخ في) 1)

القرارات التالية:)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

  11 تفويت السيد)(ة))حسن قاسح)

  11 أصل) من  ارتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد)(ة))رشدي قاسح)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

املستقيل،) الشركة  مسير  تعويض 

السيد حسن قاسح الحامل للبطاقة)

بالسيد) (،R3 5239 رقم) الوطنية 

للبطاقة) الحامل  قاسح  رشدي 

R 38 57(الوطنية رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

السيد رشدي) قام الشريك الوحيد،)

املمثل) املبلغ  مجموع  بدفع  قاسح،)

للحصص النقدية،)أي)1.111 )درهم

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

  11 من) الشركة  رأسمال  يتكون 

حصة،)كل حصة ذات قيمة تساوي)

للسيد) رميعها  تعود  درهم،) ( 11

رشدي قاسح

على) ينص  الذي  (: 3 رقم) بند 

مايلي:)تسيير الشركة من طرف السيد)

الوحيد) الشريك  قاسح،) رشدي 

للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

 212)تحت رقم)6 8.

951I

PRO(CLEANERS(MAROC(((-SARL/(AU

 AMAZONE DENTAIRE
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

 AMAZONE(DENTAIRE  -SARL/
AU

 MARRAKECH(MARRAKECH،
1200، MARRAKECH(MAROC

 AMAZONE DENTAIRE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االرتماعي 

 8LOTSSEMENT ASMADI
 FADILATARGA- MARRAKECH -
.1200 MARRAKECH(MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1 983
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2121 غشت) ( 7 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
 IMPORT ET EXPORT
 .PRODUCTION.DISTRIBUTION
 . COMMERCIALISATION DE
 TOUS PRODUITS. . .NÉGOCE
 GÉNÉRAL TRAVAUX DIVERS DE

.TOUS CORPS D’ÉTAT
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) بتاريخ) 2) ( بمراكش) التجارية 

 212)تحت رقم)983 1 .

95 I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

KIDZ VILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االرتماعي للشركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC
KIDZ VILLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلرتماعي زاوية 
شارع لالياقوت و زنقة العرعار اقامة 
غالي عمارة 9 الطابق   الشقة 7  - 

21221 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االرتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.   5 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)28)فبراير)2121)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االرتماعي  املقر 
»زاوية شارع لالياقوت و زنقة العرعار)
اقامة غالي عمارة)9)الطابق) )الشقة)
املغرب») الدار البيضاء) (21221 (- ( 7
سيدي) بوسكورة  طريق  ( 19« إلى)
البيضاء)) الدار  (21521 (- املعروف)

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 
 5 )شتنبر)2121)تحت رقم) 615 7.
952I

Chez(le(fermier(-(Ferme(pédagogique

 CHEZ LE FERMIER - FERME
PÉDAGOGIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Chez(le(fermier - Ferme
pédagogique

 Lhilah, Commune(rurale(Ain
 Lahcen(Tétouan ، 93000،

Tétouan(Maroc
 Chez(le(fermier - Ferme
pédagogique شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Lhilah, وعنوان مقرها اإلرتماعي
 Commune(rurale(Ain(Lahcen

 Tétouan - 93000 Tétouan
Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2825 

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) (2121 درنبر) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Chez (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
.le(fermier(-(Ferme(pédagogique

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.
 Lhilah, (: عنوان املقر االرتماعي)
 Commune( rurale( Ain( Lahcen
 Tétouan( -( 93000( Tétouan

.Maroc
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 21.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
  61 ( (: املحراوي) يونس  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
((: السيدة فاطمة الزهراء)روهري)
1 )حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الزهراء)) فاطمة  روهري  السيدة 
 Resd(Assil(Imb(1(Etg(1(n((ا)عنوانه
  6(Route(Tetouan((90000(Tanger

.Maroc
السيد يونس املحراوي عنوانه(ا))
 Resd(Assil(Imb(1(Etg(1(n(6(Route
.Tetouan(90000(Tanger(Maroc

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس املحراوي عنوانه(ا))
 Resd(Assil(Imb(1(Etg(1(n(6(Route

 Tetouan((9000(Tanger((Maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5 )درنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2121)تحت رقم)6/21 5.
953I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

 LES 3 GOLFS
MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 شارع سيدي عبد الرحمان ، 
21211، الدار البيضاء املغرب

 LES 3 GOLFS(MANAGEMENT
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االرتماعي: 68  شارع 

املقاومة الطابق الثالث شقة    - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 581 5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2121 نونبر) (31 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
قبول) ( ( العام) ( الجمع) ( قرر) مايلي:)

استقالة كل من السيد حدوي عبد)

من) اسماعيل  حدوي  والسيد  اإلله 

وتعيين) للشركة  كمسيرين  منصبهما 

السيد حدوي عمر في منص ))مسير)

وحيد))للشركة))ملدة غير محدودة،)مع)

إعطاءه حق اإلمضاء)املنفرد.)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

صيغة) إعادة  العام،) الجمع  قرر 

ذات) ( للشركة) األسا�سي  النظام 

املسؤولية املحدودة))و املصادقة على)

تم) الذي  الجديد،) األسا�سي  النظام 

عرضه من طرف املسير.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ينص) الذي  (: 6 و) ( 3 رقم) بند 

على مايلي:)وفقا ملا سبق،)قرر الجمع)

من) ( 6 و) ( 3 العام تعديل الفصلين)

القانون األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير) 212)تحت رقم)61 763.

95 I

MA GLOBAL CONSULTING

IWATE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

21111، الدار البيضاء املغرب

 IWATE INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي 59، شارع 
الزرقطوني الطابق السادس رقم 8  
الدارالبيضاء 21111 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 869  

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) 212) (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 
 IWATE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية؛
-)االستشارات املالية؛

-)االستحواذ أو االستثمار في األسهم)
أو التمويل أو اإلدارة أو املشاركة في)
شكل آخر في شركات أو شركات أخرى)
النشاط:) قطاعات  رميع  في  تعمل 
والخدمات) والصناعية  التجارية 

والبناء)واملالية)..
عنوان املقر االرتماعي):)59،)شارع)
الزرقطوني الطابق السادس رقم)8  
الدارالبيضاء) (21111 الدارالبيضاء)

املغرب.
أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
  .111 ( (: القباج) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 3 السيد محمد القباج عنوانه(ا))
 21111 ( ممر دي ميريي عين الذئاب)

الدارالبيضاء)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 3 السيد محمد القباج عنوانه(ا))

 21111 ( ممر دي ميريي عين الذئاب)

الدارالبيضاء)املغرب

(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

955I

مستامنة شامة

IM EX PORT TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

مستامنة شامة

شارع املسيرة رقم 2   الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 2   

الطابق االول الناظور، 62111، 

الناظور املغرب

IM EX PORT TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 

الحسن االول رقم 6 2 املكت    

بلوك السكوري - 62111 الناظور 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9735

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) يناير) 212) ( 5 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الوافي) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

بوعاصم)111. )حصة ارتماعية من)

أصل)111. )حصة لفائدة))السيد)(ة))

محمد))لعوت بتاريخ)5 )يناير) 212.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)21)يناير)

 212)تحت رقم)    .

956I

مستامنة شامة

IM EX PORT TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير رديد للشركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2   الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 2   
الطابق االول الناظور، 62111، 

الناظور املغرب
 IM EX PORT TRANS

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلرتماعي شارع 
الحسن االول رقم 6 2 املكت    

بلوك السكوري شارع الحسن االول 
رقم 6 2 املكت    بلوك السكوري 

62111 الناظور املغرب.
تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9735

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) يناير) 212) ( 5 املؤرخ في)
مسير رديد للشركة السيد(ة))لعوت)

محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)21)يناير)

 212)تحت رقم)   .
957I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ BOULAYAD TRAV 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 5111 ، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ BOULAYAD TRAV 
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلرتماعي اغنسلن 

اكنيون  - 5312  تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  (2121 يونيو) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ BOULAYAD TRAV

. SARL

*البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة)

الحدائق) وصيانة  زراعة  (*
والحدائق والطرق

*)التصدير واالستيراد).

اغنسلن) (: عنوان املقر االرتماعي)

اكنيون))-)5312 )تنغير املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: السيد بولعياض يوسف)

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

((: ( السيد بولعياض عبد الرحمان)

511)حصة بقيمة)11 )درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

يوسف) بولعياض  السيد 

  5312 اكنيون) اغنسلن  عنوانه(ا))

تنغير املغرب.

الرحمان)) عبد  بولعياض  السيد 

  5312 اكنيون) اغنسلن  عنوانه(ا))

تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف) بولعياض  السيد 

  5312 اكنيون) اغنسلن  عنوانه(ا))

تنغير املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (12 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

 212)تحت رقم)-.

958I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ROMY SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 

رليز،  الطابق الثالث، مكت  رقم 

 2 ، 1111 ، مراكش املغرب

  ROMY SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلرتماعي عين إيطي، 

عمارة ٲطل�سي،  محل   G  - مراكش 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.58759

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2121)تقرر حل) املؤرخ في) 3)درنبر)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

   ROMY SERVICE الوحيد) الشريك 

مبلغ رأسمالها)1.111 )درهم وعنوان)

عمارة) مقرها اإلرتماعي عين إيطي،)

ٲطل�سي،))محل)) G))-)مراكش املغرب)

نتيجة ل):)خسارة))أكثر من ثالثة أرباع)

من رأسمال الشركة.
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عين) ب  التصفية  مقر  وحدد 

(- (G ( محل) ( عمارة ٲطل�سي،) إيطي،)

مراكش املغرب.)

و عين:

السيد(ة))محمد))عباد و عنوانه(ا))

إيطي) عين  (316 الرقم) الزهور) )

مراكش) ( 1111 الشمالي) النخيل 

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) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

 212)تحت رقم)1  21 .

959I

IDEAL DRIP

IDEAL DRIP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير رديد للشركة

IDEAL DRIP

 IMM 12 ETAGE 1 APPT(N°4

 BELAIR(KAMILIA(MEKNES ،

51111، مكناس املغرب

IDEAL DRIP  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 IMM وعنوان مقرها اإلرتماعي

 12 ETAGE 1 APPT(N°4 BELAIR

 KAMILIA(MEKNES - 50000

مكناس املغرب.

تعيين مسير رديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  263

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

8 21)تم تعيين) 27)درنبر) املؤرخ في)

مسير رديد للشركة السيد(ة))البقال)

حسام كمسير وحيد.

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 6 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

9 21)تحت رقم)7 2.

961I

أحمد الفراوي

AYASALMI TR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أحمد الفراوي

33 درب امليتر ص ب 5 3 صفرو ، 

111 3، صفرو املغرب

AYASALMI TR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلرتماعي رقم  2/7 

تجزئة رتيبة زالغ شارع النجاح حي 

السعادة طريق املنزل  - 111 3 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) 212) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AYASALMI TR

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجاري-أشغال) البضائع-مفاوض 

مختلفة.

رقم) (: االرتماعي) املقر  عنوان 

2/ 7)تجزئة رتيبة زالغ شارع النجاح)

 3 111 (- ( حي السعادة طريق املنزل)

صفرو املغرب.

أرلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 511 ( (: الغفولي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

 511 ( (: السالمي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)11 )درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الغفولي  السيد محمد 

شارع) زالغ  رتيبة  تجزئة  (7 /2 رقم)

املنزل) طريق  السعادة  حي  النجاح 

111 3)صفرو املغرب.

السيد يوسف السالمي عنوانه(ا))

البيضاء) عين  االدريسية  تعاونية 

فاس) (31215 فاس) حرازم  سيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الغفولي  السيد محمد 

شارع) زالغ  رتيبة  تجزئة  (7 /2 رقم)

املنزل)) طريق  السعادة  حي  النجاح 

111 3)صفرو املغرب

السيد يوسف السالمي عنوانه(ا))

البيضاء) عين  االدريسية  تعاونية 

فاس) (31215 فاس) حرازم  سيدي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

 212)تحت رقم) 6/212 .

96 I

ML EXPERTS

 CASABLANCA MAROC, 21111, GHANDI

 MALL BD GHANDI IMMEUBLE 9  EME

EATGE

 SAFRAN NACELLES

MOROCCO
شركة املساهمة

وعنوان مقرها االرتماعي : مطار 

محمد الخامس، تكنوبول النواصر - 

BP 81 - الدار البيضاء املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 392 9

إعالن متعدد القرارات
بمقت�سى محضر مداوالت مجلس)

 2121 يونيو) ( 5 في) املؤرخ  اإلدارة 

العام) الجمع  مداوالت  ومحضر 

العادي املؤرخ في)31)يونيو)2121.

تم اتخاذ القرارات التالية):

على) ينص  الذي  (: رقم) ) قرار 

مجلس) تجديد والية أعضاء) (: مايلي)

حتى) أي  ثالث سنوات،) ملدة  اإلدارة 

السنة) بشأن  العام  الجمع  قرار 

املالية املنتهية في) 3)ديسمبر)2122):)

السيد محمد بن ابراهيم األندل�سي،)

السيد) (Bertrand( Hugueny السيد)

 SAFRAN الشركة) و  هالي  سيدريك 

 Eric بالسيد) ممثلة  (NACELLES

.Manzeon

قرار رقم)2):)الذي ينص على مايلي)

ابراهيم) ابن  السيد  والية  تجديد  (:

ملدة) اإلدارة  رئيسا ملجلس  األندل�سي 

عام واحد،)أي حتى قرار الجمع العام)

في) 3  املنتهية  املالية  السنة  بشأن 

الذي) (: (3 رقم) قرار  (2121 ديسمبر)

ينص على مايلي):)تعديل املادة)14-3 

من النظام األسا�سي على النحو التالي)

:)مدة عضوية أعضاء)مجلس اإلدارة)

تطبيق) باستثناء) سنوات،) ثالث 

بأعضاء) املتعلقة  القانونية  األحكام 

مجلس اإلدارة األوائل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

26)أكتوبر)2121)تحت رقم)659 75.
962 I
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ML EXPERTS
 CASABLANCA MAROC, 21111, GHANDI
 MALL BD GHANDI IMMEUBLE 9  EME

EATGE

SAFRAN MAROC
شركة املساهمة

وعنوان مقرها االرتماعي :     
طريق النواصر - سيدي معروف - 
عين الشق - 1 21 - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29569 
إعالن متعدد القرارات

مداوالت) محضر  بمقت�سى 
يونيو) (2 في) املؤرخ  اإلداري  املجلس 
2121)ومحضر مداوالت الجمع العام)

العادي املؤرخ في)29)يونيو)2121.
تم اتخاذ القرارات التالية):

على) ينص  الذي  (: رقم) ) قرار 
 Jean-Yves السيد) استقالة  (: مايلي)
من منصبه كعضو في املجلس) (Petit

اإلداري للشركة.
على) ينص  الذي  (: (2 رقم) قرار 
مايلي):)تعيين أعضاء)ردد في املجلس)
أي) سنوات  (6 ملدة) للشركة  اإلداري 
حتى قرار الجمع العام بشأن السنة)
 2125 ديسمبر) املالية املنتهية في) 3)

املزداد في) (،Denis( Servol ( السيد) (:

الجنسية) فرن�سي  فبراير) 97 ،) (  

 CI99636  3(الحامل لجواز سفر رقم

 IMPASSE DES  B في)    املقيم  و 

 lUAPS( 92000( ( 92000( Nanterre

 Vincent( Mackie السيد) فرنسا 

فرن�سي) (، 967 مارس) في) ) املزداد 

رقم) سفر  لجواز  الحامل  الجنسية،)

   AL57  72)واملقيم في)12 )شارع)

كيلرمان)3 751)باريس،)فرنسا.

على) ينص  الذي  (: (3 رقم) قرار 

تجديد فترة عضوية أعضاء) (: مايلي)

مجلس اإلدارة ملدة ست سنوات أي)

حتى قرار الجمع العام للسنة املالية)

املنتهية في) 3)ديسمبر)2125،)السيد)

رمال ملريدي/)السيد الكسندر زيجلر)

والسيد ارنو رريفيه.

على) ينص  الذي  (: رقم) ) قرار 

مجلس) رئيس  والية  تجديد  (: مايلي)

ملدة) ملريدي  رمال  السيد  إدارة 

ست سنوات أي حتى قرار الجمعية)

العمومية للسنة املالية املنتهية في) 3 

ديسمبر)2125.

على) ينص  الذي  (: (5 رقم) قرار 

العام) املدير  والية  تجديد  (: مايلي)

ملدة) (Alexander( Ziegler السيد)

الجمع) قرار  حتى  أي  سنوات  ست 

 العام بشأن السنة املالية املنتهية في

 3)ديسمبر)2125

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

26)أكتوبر)2121)تحت رقم)655 75.
963 I

ML EXPERTS

 CASABLANCA MAROC, 21111, GHANDI

 MALL BD GHANDI IMMEUBLE 9  EME

EATGE

 DENSO THERMAL

SYSTEMS MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االرتماعي : منطقة 

التصدير الحرة ILOT ، 16 طنجة 

املغرب

إعالن نتعدد القرارت

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 55  

إعالن متعدد القرارات

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

املختلط املؤرخ في)31)سبتمبر)2121 

سبتمبر) (25 في) املؤرخ  البيع  وعقد 

2121،)تقرر):

قرار رقم) ):)الذي ينص على مايلي):)

اإلنجاز النهائي لتفويت الحصص على)

:)-)تحويل حصة لصالح) النحو التالي)

اإليطالي) ماروتا  راو  ماركودي  السيد 

  963 ماي) في)  ) املولود  الجنسية 

 YA 911  2(حامل رواز السفر رقم

ساتو) السيد  لصالح  حصة  تحويل 

هيساكي ياباني الجنسية مواليد) 2 

نوفمبر)963 )حامل رواز السفر رقم)

.TR6169 28

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نوفمبر) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2121)تحت رقم)235951.

964 I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 7/ 212

حساب رقم : 87 3

الطرف األول):

البطاقة) رقم  بومالك،) حمو 

التعريف الوطنية):)A 2 391)مغربي)

الجنسية.

الطرف الثاني):

بطاقة) رقم  بومالك،) هللا  عبد 

التعريف الوطنية):)A 13582)مغربي)

الجنسية.

 MARCHAND (: األصل التجاري)

 DE PIECES DETACHEES POUR

.VOITURES

املغرب) شارع  مكرر  (5 (: العنوان)

العربي عمارة ب الرباط رقم السجل)

التجاري):)52221.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 ( 5) بالرباط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة السجل التجاري

89 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم 15/ 212

حساب رقم  7 3

الطرف األول):

أحمد عمراني حن�سي،)رقم البطاقة)

الوطنية)  A 3277،)مغربي الجنسية.

الطرف الثاني):

(،Espace( santé( amrani شركة)

عمراني) أحمد  (: القانوني) ممثلها 

حن�سي،)رقم بطاقة التعريف الوطنية):))

  A 3277،)مغربي الجنسية.

األصل التجاري):)صيدلية،)العنوان)

:)6)زنقة دي حي بورقراق الرباط،)رقم)

السجل التجاري):)6 3 6.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بالرباط إلى غاية خمسة عشر)5 )يوما)

من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة السجل التجاري

51مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم :  12/212

حساب رقم : 16 3

أحمد) ( الليموني) (: األول) الطرف 
الوطنية) التعريف  البطاقة  رقم 

الطرف) الجنسية  مغربي  (M5 2 9

البطاقة) رقم  النزيه  فوزية  (: الثاني)

مغربي) (A 5 978 التعريف الوطنية)

الجنسية األصل التجاري):)الطرز على)

سكتور) الرباط  (: العنوان) األقمشة 

س رقم)79)حي الصهريج ح ي م رقم)

السجل التجاري):) 3952.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

  5 عشر) خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة السجل التجاري

1 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
تفويت أصل تجاري عن طريق البيع

ملف رقم : 16/ 212

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

عبد) السيد  باع  يناير) 212) ( 2

بطنجة) الساكن  اغزيل  العزيز 

بقرية فدان شابو قيادة البحراويين)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
بالسجل) واملسجل  (K318  8 رقم)

(،98362 التجاري بطنجة تحت رقم)

رميع األصل التجاري الكائن بطنجة

قرية فدان شابو قيادة البحراويين) (
الحامل) السيد محمد كدور  لفائدة 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
األصل) قيمة  وحددت  (،C 73576
التجاري موضوع البيع في مبلغ إرمالي)

قدره)31.111)درهم.
التعرضات) رميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة))
5 )يوما ابتداء)من تاريخ) داخل أرل)
وما) الثانية طبقا للمادة) 8) النشرة 

يليه من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط
اإلمضاء):)خديجة أقشور

النشرة األولى
58 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
تفويت أصل تجاري عن طريق البيع

ملف رقم : 17/ 212
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
أنه بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)21 
عبد) املرحوم  ورثة  باع  يناير) 212)
الكريم الجوهري وهم):)السيد محمد)
أصالة) ((K383598) الجوهري) رضا 
عن نفسه ونيابة عن والدته السيدة)
واخواته) ((K255377) العلمي) عزيزة 
 (K55  7 9) الجوهري) سهيلة  (:
وسارة) ((K5151 7) ومريم الجوهري)
بمقت�سى) ((K 2 111) الجوهري)
بتاريخ) عليها  مصادق  عرفية  وكالة 
)عن أخته) ونيابة) (2121 ديسمبر) (2 
   (K37537 ) الجوهري) ريهان 
عليها) وكالة عرفي مصادق  بمقت�سى 
بتاريخ)8 )ديسمبر)2121)واملسجلون)
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم)
التجاري) األصل  مجموع  (، 57168
الكائن بطنجة طريق املوحدين رقم)
الساهل)) كوثر  السيدة  لفائدة  (،37
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
قيمة) وحددت  (،F  9  6 رقم)
األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ)

إرمالي قدره)11.111 )درهم.

التعرضات) رميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة))

5 )يوما ابتداء)من تاريخ) داخل أرل)

وما) الثانية طبقا للمادة) 8) النشرة 

يليه من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

اإلمضاء):)خديجة أقشور

النشرة األولى

59 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف تقديم أصل تجاري كحصة
في شركة طور التأسيس

ملف رقم : 15/ 212

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة التجارية بطنجة،)

في مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   أنه 

  )نوفمبر)2121،)قدم السيد محمد)

التعريف) لبطاقة  الحامل  امغار 

والساكن) (K312 78 رقم) الوطنية 

فراح) فيال  البنفسج  زنقة  بطنجة 
بالسجل) واملسجل  بوبانة  (2 رقم)

(،53691 التجاري بطنجة تحت رقم)

زنقة) بطنجة  الكائن  التجاري  أصله 

بوبانة) (2 رقم) فراح  فيال  البنفسج 

التأسيس) طور  شركة  في  كحصة 

 PIZZERIA PATISSERIE مسماة)

.FARAH(SARL-AU

وبناء)على تقرير مراق  الحصص)

2121،)فقد تم) 1 )نوفمبر) املؤرخ في)

تقييم األصل التجاري املذكور بقيمة)

11.111 . )درهم.

التعرضات) رميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

يوما) (( 5) داخل أرل خمسة عشر)

من تاريخ صدور النشر الثاني) ابتداء)

طبقا للفصل) 8)وما يليه من مدونة)

التجارة.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

خديجة أقشور

1 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بطنجة

 ملف تفويت حظوظ مشاعة 
في أصل تجاري عن طريق البيع

ملف رقم :  1/ 212

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى   أنه 

السيدة) باعت  (،2121 ديسمبر) (22

لبطاقة) الحاملة  مزيان،) نزهة 

 K    37 رقم) الوطنية  التعريف 
 3 زنقة) االدريسية) ) بحي   والساكنة 
حظوظها) رميع  طنجة  ( 7 رقم)

الكائن) التجاري  األصل  في  املشاعة 
زنقة املتنبي واملسجل) (8 بطنجة رقم)

بالسجل التجاري تحت رقم)1 79   

مزيان) محمد  السادة  لفائدة 

 K 75231 مزيان) وعمر  (K 33 21

 K2 6328 مزيان) الدين  وصالح 

وتوفيق) (K2     (مزيان وطارق 

قيمة) وحددت  (K2    3 مزيان)
الحصص املشاعة في األصل التجاري)

في مبلغ إرمالي قدره) البيع  موضوع 

96.875 )درهم.

التعرضات) رميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

من) ابتداء) يوما  ( 5 أرل) داخل 

 تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل) 8 

وما يليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف تقديم أصل تجاري حصة في 

شركة رقم :  13/212
حساب رقم 631 

إشهار مستخرج عقد تقديم أصل 
تجاري حصة في شركة

مصحح) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2121 أكتوبر) (21 بتاريخ) اإلمضاء)
أكتوبر) (22 مسجل الكتلرونيا بتاريخ)
عبد) شنوفي  السيد  قدم  (2121
ساحة) بوردة،) الساكن  الرحيم 

الدرك رقم)18.

حصة في الشركة):
 PHARMACIE IBN ROCHD
طور) في  (OUJDA SARL A AU
القانوني) ممثلها  بواسطة  التأسيس 
أصله) رميع  الرحيم  عبد  شنوفي 

ساحة) بوردة،) الكائن  التجاري 
القاهرة) زنقة  (18 رقم) الجمارك 
وغوادالوب،)املقيد بالسجل التجاري)

رقم) تحت  (2112 سبتمبر) بتاريخ) )

 5122)تحليلي واملخصص الستغالل)

األصل) تقييم  تم  صيدلية،وقد 

درهم) ألف  مائة  بمبلغ  التجاري 

11.111 )درهم.

يتعين على كل دائن غير مقيد أن)

أرل) داخل  املستحق  باملبلغ  يصرح 

للنشر) املوالية  يوما  عشر  خمسة 

 83 املادة) في  الثاني املنصوص عليه 

من مدونة التجارة لدى كتابة ضبط)

املحكمة التجارية بوردة.

وردة في)6)يناير) 212.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة السجل التجاري

7 مكرر

املحكمة التجارية بوردة

إشهار مستخرج عقد بيع  
أصل تجاري

ملف البيع رقم :  15/212

حساب رقم : 658 

حرره) رسمي  عقد  بمقت�سى 

 25 بتاريخ) بورمظة  محمد  األستاذ 

2121)مسجل بوردة بتايخ) ديسمبر)

السيدة) باعت  (2121 ديسمبر) (28

بوردة،)   الساكنة  (: بوتخيل) وفاء)
وزنقة) الخامس  محمد  شارع  زاوية 

دحمان) بن  أمين  للسيد  رزولي 
الساكن برقم)318)زنقة كرسيف حي)

سيدي بوطي  ميسور رميع األصل)

التجاري الكائن بوردة سيدي يحيى)
املقيد بالسجل) رقم) 215) (3 النجد)

 21 5 ماي) بتاريخ) 2) ( التجاري)

تحت رقم) 1  7)تحللي واملخصص)

الستغالل صيدلية بثمن إرمالي قدره)

درهم. ( 11.111 درهم) ألف  مائة 

املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوردة داخل أرل أقصاه)
للنشرة) املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية تطبيقا للمادة) 8)من مدونة)

التجارة.
النشرة الثانية

8 مكرر

املحكمة التجارية بوردة

إشهار مستخرج عقد بيع أصل 
تجاري

ملف رقم : 9 / 212
حساب رقم :  71 

حررته) رسمي  عقد  بمقت�سى 
زروقي املوثقة بوردة) األستاذة دعاء)
مسجل) يناير) 212،) ( 2 بتاريخ)
باع) يناير) 212،) ( 5 بتاريخ) بوردة 

السيد):
الساكن بوردة) ابراهيم حيمري،)
بني درار تجزئة بدر الباشوية،)لحساب)
 BRAHIM HIMRI املسماة) الشركة 
  .711.111 رأسمالها) (SARL AU
االرتماعي) مقرها  والكائن  درهما 
 296 رقم) البستان  تجزئة  بوردة 

طريق العونية.
للشركة):

 RIAD ANGADS JADIDA SARL
درهما) ( .111.111 رأسمالها) (AU
بوردة،) االرتماعي  مقرها  الكائن 
أقاللوش) السيد  مسيرها  بواسطة 
37)زنقة قنيطرة) ابراهيم الساكن ب)

وردة.
املعد) التجاري  األصل  رميع 
الكائن) أنجاد،) رياض  الستغالل 
رماعة درار  بني  طريق   بوردة،)
التجاري) بالسجل  املقيد  خالد،) بني 
رقم) تحت  (2116 يناير) (5 بتاريخ)
بثمن إرمالي قدره) تحليلي،) ( 8295

11.111 .2)درهم.
املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوردة داخل أرل أقصاه)
للنشرة) املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية)-)تطبيقا للمادة) 8)من مدونة)

التجارة.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء):)منصور محمد

97 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 13/ 212
حساب : 575 

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ ابو خالد زهير موثق بمدينة)
فإن) (،2121 ديسمبر) (8 بتاريخ) ازرو 
السيد عزوز محامدي الحامل لبطاقة)
(،D 1351 رقم) الوطنية  التعريف 
شقة) ياسمينة  إقامة  ب  الساكن 
فوت) قد  مكناس  نهرو  شارع  (22
من األصل) (% 1 رميع حصصه أي)
تحت) مطعم  من  املتكون  التجاري 
واملسجل في) »مطعم محمدية») اسم)
(،22836 السجل التجاري تحت رقم)
الكائن بمكناس شارع محد الخامس)
محمدي) محسن  للسيد  (،23 رقم)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)D358551،)الساكن ب مكناس)
قدره) بثمن  الفوت  شارع  (5 رقم)

11.111 )درهم.
وعليه وطبقا للمادة) 8)من مدونة)
التجارة،)فإن كل تعرض يح  إيداعه)
يوما) (( 5) داخل أرل خمسة عشر)

ابتداء)من تاريخ اإلشهار الثاني.
لدى) املخابرة  محل  تحديد  تم 

املحكمة التجارية بمدينة مكناس.
النشرة األولى

2 مكرر

املحكمة التجارية  بمكناس
ملف  رقم :  212/ 1

تحويل شخص طبيعي الى شخص 
معنوي

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تحويل) تم  (،2121 ديسمبر) (9 في)
الصغير) فاطمة  الذاتي  الشخص 
التعريف) لبطاقة  الحاملة 
املسجل) (D332728 رقم) الوطنية 
الى) (57 28 رقم) التجاري  بالسجل 
 STE اسم) تحت  معنوي  شخص 
 PHARMACIE ANNAMOUDAJIA
شركة في طور التاسيس) (SARL AU
السوق) (18-17 رقم) مقرها  الكائن 

النموذجي وره عروس مكناس.
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التجاري) االصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)11 .279)درهم.

لذلك فان))رميع التعرضات يج )

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

  5 أرل) داخل  بمكناس  التجارية 

يوما من تاريخ صدور النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

)باملحكمة التجارية بمكناس

35 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

مكت  صعوبات املقاولة

ملف صعوبة املقاولة رقم : 

2121/83 2/ 2

شركة كيمودليس

إشعار
الصادر (8 رقم) الحكم   بمقت�سى 

في) يناير) 212) ( 9 بتاريخ)

رقم) املقاولة  صعوبات  ملف 

املحكمة) قضت  (2121/83 2/ 2

التجارية بأكادير):

بقفل مسطرة التسوية القضائية)

شركة) موارهة  في  املفتوحة 

كيمودليس الكائن مقرها بالشطر 3 

رقم 3  مجمع افود امل 2 حي السالم 

أكادير.

بتسجيل  الضبط  كتابة  بقيام 

بالسجل) الحكم  هذا  من  ملخص 

التجاري للشركة فورا ونشر إشعار)

بالحكم في صحيفة مخول لها نشر)

الجريدة) وفي  القانونية  اإلعالنات 

الرسمية داخل أرل ثمانية أيام من)

على) اإلشعار  هذا  وتعليق  صدوره 

اللوحة املعدة لهذا الغرض باملحكمة.

الحكم) هذا  بشمول  التصريح 

بالنفاذ املعجل بقوة القانون.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء):)سمية موفق

9

املحكمة التجارية بأكادير

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة
مكت  السجل التجاري

ملف عدد : 26 -2121

حساب خصو�سي : 9 8  م
بمقت�سى عقد التقديم والقانون)

الحصص) مراق   وتقرير  األسا�سي 

ديسمبر) (9 بتاريخ) اإلمضاء) املصحح 

 AHMED السيد) قدم  (،2121

لبطاقة) الحامل  (MOUSSAYIR

التعريف الوطنية رقم)H6 79)رميع))

األصل التجاري الكائن ب)283)عمارة)

املسيرة شارع الحسن الثاني اكادير،)

 CLINIQUE« شركة) في  كحصة 

«INBIAT

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكت   تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أرل)

املوالية) (( 5) يوما) عشرة  الخمسة 

 8 (،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و) 1 )من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
تحت رميع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

38 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
بيع أصل تجاري

مكت  السجل التجاري

ملف عدد : 27 -2121

حساب خصو�سي :  85  م

املحرر) البيع  عقد  بمقت�سى 

بمكت  ذ/حماد معتصم محام بهيئة)
 26 بتاريخ) ( أكادير املصحح االمضاء)

أكتوبر)8 21.
باع بموربه السيد محمد بوخنفر)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
J9 891)رميع االصل التجاري الكائن)
امسرنات) حي  الخيام  عمر  بشارع 
اكادير،)لفائدة السيد أيوب بيوز بن)
التعريف) لبطاقة  الحامل  ابراهيم 
J5  266)بثمن ارمالي) الوطنية رقم)

قدره)35.111 )درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكت   تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أرل)
املوالية) (( 5) يوما) عشرة  الخمسة 
من) الثانية طبقا للمادة) 8) للنشرة 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

تحت رميع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

39 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
تقديم أصل تجاري كحصة في شركة

ملف عدد : 13- 212
حساب خصو�سي : 5 9  م

بمقت�سى عقد التقديم والقانون)
الحصص) مراق   وتقرير  األسا�سي 
املصحح اإلمضاء))بتاريخ)7 )ديسمبر)
2121،)قدمت السيدة بيضنابن ليلى)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم) JF 266)رميع األصل التجاري)
شارع) (7 املنزه رقم) الكائن ب عمارة 
واملسجل) أكادير  امللكي  الجيش 
بالسجل التجاري تحت رقم)16  3،)
 SOCIETE BILA« في شركة) كحصة 

.«PHARMA
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكت   تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أرل)
املوالية) (( 5) يوما) عشرة  الخمسة 
 8 (،83 للنشرة الثانية طبقا للمادة)

و) 1 )من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

تحت رميع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

40 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
املحكمة التجارية بأكادير
مكت  السجل التجاري
ملف عدد :  212/ 1.

حساب خصو�سي : 6 9 م.
تقديم أصل تجاري كحصة

 في شركة.
بمقت�سى عقد التقديم والقانون)
الحصص مراق   وتقرير  األسا�سي 

)املصحح اإلمضاء)بتاريخ)7 )ديسمبر)
وهبي) حميد  السيد  قدم  (،2121
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)JC37379)رميع األصل التجاري)
ما�سي) العزيز  عبد  زنقة  ب  الكائن 
الوداديات أكادير واملسجل بالسجل)
التجاري تحت عدد)31222،)كحصة)
 STE PHARMACIE شركة) في 

.«OUAHBI
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكت   تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أرل)
املوالية) يوما  (( 5) عشرة) الخمسة 
للنشرة الثانية طبقا للمواد)83،) 8،)

و) 1 )من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

تحت رميع التحفظات
رئيس مصلحة كتابة الضبط

41 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاري
ملف بيع رقم  212/ 1
حساب خاص : 2786

إشهار عقد بيع حق في الكراء
ذ.سعد) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مؤرخ) بفاس  موثق  بوعنان 
2121 أكتوبر) ( 3 بتاريخ)  بفاس 
2121)ومسجل بفاس) )و5 )ديسمبر)
باعت) (2121 ديسمبر) ( 6 بتاريخ)
بطاقتها) بنلمليح رقم  السيدة فدوى 
بفاس) الساكنة  (C5 676 (الوطنية
 6 مكرر شارع امللك حسين رقم) (2 
الوهاب) عبد  للسيد  ايموزار  طريق 
بطاقته) رقم  صنهاجي،) عمراني 
بفاس) والساكن  (C93958 الوطنية)
زنقة اللة نزهة إقامة ماركريت ام ج)
عن األصل التجاري) الحق في الكراء)
زنقة عبد) (32 املستغل بفاس عمارة)
بالسجل) واملسجل  طوريس  الخالق 
رقم) 5356  تحت  بفاس  التجاري 
بثمن قدره مائتا ألف درهم)211.111 
املنصوص) الشروط  حس   درهم 

عليها بعقد البيع.
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وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)
باملحكمة التجارية بفاس داخل أرل)
ال يتعدى خمسة عشر يوما ابتداء)من)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط
سعيد ابن سليمان

13 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
 6/V/2121 : ملف البيع عدد

حساب عدد : 2758
توثيقي عقد   بمقت�سى 
)ذ.)عز الدين برادة املوثق بفاس بتاريخ)
5 )ديسمبر)2121)واملسجل بتاريخ)6  
ديسمبر)2121)باع عبد الرحيم بنيس)
تجزئة زهيرة) (21 الساكن ب) (D5698

شارع بيروت زهور)2)فاس.
للمشتري شركة)B.L.E)مثلها السيد)
مسجلة) (CB29292 االله) عبد  لبحر 
 .RC2997 بالسجل التجاري بصفرو)
بيع أصل تجاري عدد)1 229)الكائن)
الزرقطوني) شارع محمد  (7/ 8 (: ب)
 325.111 (: قدره) بثمن  فاس  م.ج 

درهم.
أرل) داخل  التعرضات  وتقبل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
السيد املصطفى خطابي

85 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكت  صعوبات املقاولة

فتح مسطرة التسوية القضائية في 
موارهة شركة كيدس سكول بريفي 
KIDS SCHOOL PRIVE في شخص 

م.ق
ملف رقم : 5/2 83/ 212

إشعار
رقم) 7/212  الحكم   بمقت�سى 
يناير) 212  (26 الصادربتاريخ)
رقم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة) قضت  (212 /83 5/2

التجارية بمراكش):

بفتح مسطرة التسوية القضائية)
سكول) كيدس  شركة  موارهة  في 

 KIDS SCHOOL PRIVE بريفي)

بالسجل) املسجلة  م.ق  شخص  في 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بمراكش تحت رقم)76117.

وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع)

في)8 )شهرا السابقة لهذا الحكم.

وعينت السيد عبد الرحيم اسميح)
قاضيا منتدبا والسيد محمد بنجلون)

نائبا عنه،)والسيد فهد املجبر والكائن)

بشارع ابن سينا إقامة لونواي الطابق)
 )رقم)  )رليز مراكش.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أرل  داخل 

هذا االشعار بالجريدة الرسمية طبقا)

 721 9 7)و) ملقتضيات املواد) 58)و)

من مدونة التجارة ويمدد هذا األرل)

بشهرين بالنسبة للدائنين القاطنين)

خارج اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

8

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم :   / 212

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسجل بمراكش) (،2121 نوفمبر) ( 6

باع السيد) (2121 نوفمبر) بتاريخ) 2)

للبطاقة) الحامل  هللا  عبد  الكرش 

الساكن) (E5931  (رقم الوطنية 

327)مراكش والسيد) بحي تاركة رقم)

للبطاقة) الحامل  الكرش  الحق  عبد 

الساكن) (EE2 532 (رقم الوطنية 

بحي تاركة رقم)327)مراكش.

الكائن) التجاري  األصل  مجموع 

بباب فتوح رقم)5 )مراكش،)وهو عبارة)

عن بيع املالبس الجاهزة بالتقسيط)

بمراكش) التجاري  بالسجل  واملقيد 

السجل) من  (  6  8 رقم) تحت 

السجل من  (5 9 وعدد) اإليضاحي 

)الترتيبي بالنسبة للسيد الكرش عبد)
السجل) من  (95 66 وعدد) الحق 
السجل) من  (5 8 وعدد) اإليضاحي 
الترتيبي بالنسبة للسيد الكرش عبد)
هللا بجميع عناصره املادية واملعنوية)
11.111 . )درهم للسيد) بثمن قدره)
للبطاقة) الحامل  الجياللي  لسرع 

.HA 1 856(الوطنية رقم
فعلى دائني البائع املتنازل املذكور)
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أرل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

3 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2 / 212
حساب رقم : 723

مراكش) في  موثق  عقد  بمقت�سى 
السيد) باع  يناير) 212) (7 بتاريخ)
لبطاقة) الحامل  املستوري  يوسف 
(،E232259 رقم) الوطنية  التعريف 
درب) العروس  برياض  الساكن 
مراكش) مكرر  ( 8 رقم) شنتوف 
لفائدة بديعة عاقل الحاملة لبطاقة)
 IB 1652 رقم) الوطنية  التعريف 
  8 الكائن) التجاري  األصل  رميع 
امصفح سيدي عبد العزيز،)مراكش،)
املوسيقية) اآلالت  لصناعة  واملعد 
التقليدية املسجل بالسجل التجاري)
بجميع عناصره) تحت رقم) 6 15 )
قدره) بمبلغ  واملعنوية،) املادية 

11.111 )درهم.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أرل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كتابة الضبط

96 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

إعالن عن تقديم أصل تجاري حصة 

في شركة

ملف رقم 3 / 212

حساب رقم 2725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش) ومسجل  يناير) 212) ( 2

 RE61  (بتاريخ) 2)يناير) 212)رقم

 OR5 2 /212)قدم السيد عدولة)

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد،)

الوطنية رقم)EE85 57)رميع األصل)

 21 املكت  رقم) (: التجاري الكائن ب)

الفا�سي،) عالل  (2 البستان) (A عمارة)

مراكش واملعد ملكت  هندسة والغير)

بجميع) التجاري  بالسجل  مسجل 

بمبلغ) واملعنوية  املادية  عناصره 

شركة) في  حصة  درهم  ( .111.111

.TERREDARCHI SARL AU

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أرل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر)(5 ))من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

4 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع أصل تجاري
ملف رقم   / 212

حساب رقم 1 27

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في) 2 

2121)ومسجل بمراكش بتاريخ) يناير)

حسن) السيد  باع  يناير) 212) ( 5

الحامل لبطاقة) اعراب بن الحسين،)

 E35315 (رقم الوطنية  التعريف 

  332 رقم) (2 باملحاميد) الساكن 

مراكش.)
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لفائدة السيد اسماعيل املجدوب)

الحامل لبطاقة التعريف) بن محمد،)

رميع) (.EE319172 رقم) الوطنية 

الكائن بدوار سيدي) التجاري  األصل 

واملعد) مراكش  تسلطانت،) مو�سى 

للجزارة بالتقسيط واملسجل بالسجل)

بجميع) (     6 التجاري تحت رقم)

بمبلغ) واملعنوية  املادية  عناصره 

25.111 )درهما.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أرل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر)(5 ))من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
هبة أصل تجاري

ملف رقم 5 / 212

حساب رقم   27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ومسجل بمراكش) (2121 أكتوبر) (22

بتاريخ)28)أكتوبر)2121)وه  السادة)

والسيدات):

لبطاقة) الحاملة  أفوش،) لطيفة 

التعريف الوطنية رقم)EE818719)؛

لبطاقة) الحاملة  أفوش،) حنان 

التعريف الوطنية رقم)EB7513 6)؛

لبطاقة) الحاملة  أفوش،) وردة 

التعريف الوطنية رقم)EB 595571)؛

لبطاقة) الحاملة  أفوش،) آسيا 

التعريف الوطنية رقم)EE251122)؛

السعدية العفار،)الحاملة لبطاقة)

التعريف الوطنية رقم)EE61131)؛

لبطاقة) الحامل  أفوش،) علي 

التعريف الوطنية رقم)EE 11351)؛

لبطاقة) الحامل  أفوش،) الحسن 

التعريف الوطنية رقم)  EE  93)؛

لبطاقة) الحامل  أفوش،) نوح 

التعريف الوطنية رقم)EE  9311)؛

لفائدة السيد عبد الحق أفوش،)
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم)
 232 بالرقم) والساكن  (EE25119  

درب بوعالم سيبع،)مراكش.
الكائن) التجاري  األصل  رميع 
واملعد) مراكش  سيبع  البرادة  بشارع 
بالتقسيط) الغذائية  املواد  لتجارة 
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجل 
بجميع عناصره املادية) ( 5261 رقم)

واملعنوية بمبلغ)11.111 )درهم.
املذكورين) الواهبون  دائني  فعلى 
إلى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أرل يبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
من نشر) (( 5) اليوم الخامس عشر)

اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
إعالن عن تقديم أصل تجاري حصة 

في شركة
ملف رقم 6 / 212
حساب رقم 2751

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2)يناير) 212)ومسجل بمراكش بتاريخ)
قدم السيد بومليل) يناير) 212) (  
التعريف) لبطاقة  الحامل  هشام،)
الوطنية رقم)E 7 757)الغير مسجل)
األصل) رميع  التجاري  السجل  في 
محجوب) ( (: ب) الكائن  التجاري 
مراكش واملعد للهندسة) رميزة رليز،)
املادية) عناصره  بجميع  املعمارية 
واملعنوية بمبلغ)811.111)درهم حصة)

في شركة)»بومليل اخشيتيكتور».
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أرل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر)(5 ))من نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم :  3113 

حساب رقم : 18 2 

بيع أصل تجاري
احمد) علي  محمد  السيد  باع 

مريشد،)الحامل لبطاقة اإلقامة رقم)

احمد) السيد  لفائدة  (K112968W

الوطنية) للبطاقة  الحامل  مي�سى،)

حليمة) السيدة  (،H811293 رقم)

الحاملة للبطاقة الوطنية) لبسابس،)

 W811678 رقم) للتعريف  رقم 

بالتساوي بينهما بنسبة النصف لكل)

واحد منهما،)مجموع األصل التجاري،)

املسمى) مقهى،) عن  عبارة  هو  الذي 

الكائن) («CAFE SHADOWES»

بالدار البيضاء،)شارع مقداد لحريزي)

(،140-138-136 رقم) الهدى  حي 

بالدار) التجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء)تحت رقم) 225 3.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

بمكت  الضبط باملحكمة التجارية،)

بالدار) التجاري  السجل  مكت  

أرل خمسة عشر) داخل  البيضاء،)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

56 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 31152 

حساب رقم : 71 2 

بيع أصل تجاري
باع السيد أعيس محمد،)الحامل)

رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

دحو) السيد  لفائدة  (BE 975 5

الوطنية) للبطاقة  الحامل  محمد،)

األصل) مجموع  (،W81188 (رقم

التجاري،)الذي هو عبارة عن مقهى،)

زنقة) ( 6 البيضاء،) بالدار  الكائن 

بالسجل) واملسجل  بيار،) شوفاليي 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

.35 196

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
بمكت  الضبط باملحكمة التجارية،)
بالدار) التجاري  السجل  مكت  
أرل خمسة عشر) داخل  البيضاء،)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
رئيس كتابة الضبط

النشرة األولى
57 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي زم
بيع أصل تجاري

ملف رقم :  212/ 1
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
فاتح فبراير) 212)من طرف األستاذ)
باعت) بخريبكة،) بنيس موثقة  مريم 
مغربية،) الدريهمي،) سارة  السيدة 
القاطنة بـ)لساسفة تجزئة القدس)12 
حي الليمون الدار البيضاء،) ( 9 فيال)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
رقم)BK317 37،)للسيد عبد الرحيم)
بالفقيه) الساكن  مغربية،) سبيل،)
نجاع) اوالد  الكوادرة  دوار  بن صالح 
الخلفية،)والحاملة لبطاقة التعريف)
األصل التجاري) (،I66151 (الوطنية
شعار) تحت  لصيدلية  املخصص 
واملسجل) املستشفسى») »صيدلية 
بالسجل التجاري بهذه املحكمة تحت)
رقم) 3 5)بالسجل التحليلي والواقع)
الرقم)67)زنقة سيدي صالح وادي زم.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
بمكت  الضبط باملحكمة االبتدائية)
بوادي زم داخل أرل خمسة عشر)
النشرة) تاريخ صدور  من  يوما  (( 5(

الثانية.
النشرة األولى

94 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع رزئي ألصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
أنه) بورزازات  االبتدائية  باملحكمة 
بتاريخ) محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) ومسجل  (2121 سبتمبر) (31
فوت) بورزازات  (2121 أكتوبر) ( 5
السيد توشنت ابراهيم ب ت و رقم)
شركة مسير  بصفته  (P  827 
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للسيد) (ATLAS 3 VIAJES SARL  
لبطاقة) الحامل  توشنت  ابراهيم 
 P  827 (رقم الوطنية  التعريف 
رزءا من األصل التجاري املعد عبارة)
بشارع) والكائن  ومطعم  مقهى  عن 
موالي عبد هللا رقم)65)تجزئة الحزام)
ورزازات واملسجل بالسجل التجاري)
بهذه املحكمة تحت رقم)37 5)وذلك)

بجميع عناصره املادية واملعنوية.
وبناء)عليه فإن رميع التعرضات)
تقدم لكتابة الضبط بهذه املحكمة)
مكت  السجل التجاري داخل أرل)

5 )يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
إشهار عقد بيع حقوق مشاعة في 

أصل تجاري
ملف اإلشهار رقم : 16/2121 

حساب رقم : 273 
السجل التجاري : 3762 

إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة)
أسفله) املوقع  بالصويرة  االبتدائية 

يصرح):
أنه بمقت�سى عقد توثيقي املحرر)
العرف عبد هللا موثق) من طرف ذ/)
بمراكش،)واملؤرخ في)27)و)31)نوفمبر)
2121،)واملؤدى عنه رسوم التسجيل)
بمراكش،) (2121 ديسمبر) (3 بتاريخ)
 RE(:(و(OR 66751/2121(تحت رقم

.21211176 33  17 
الضيفي،) حليمة  السيدة  باعت 
بتاريخ) مزدادة  الجنسية،) مغربية 
الوطنية) بطاقتها  يوليو)  9 ،) (5
 86 برقم) الساكنة  8866ن،) رقم)
الصويرة،) الخامس  محمد  شارع 
رميع الحقوق املشاعة اململوكة لها)
بجميع) التجاري  األصل  من  (( /6(
الكائن) واملعنوية،) املادية  عناصره 
بزنقة موالي علي الشريف حي التالل)
نشاط) ملمارسة  ويستغل  الصويرة،)
التجاري) بالسجل  املسجل  (فندق))
باملحكمة االبتدائية بالصويرة تحت)
 VILLA« شعار) تحت  (، 3762 رقم)
GUIETA»،)لفائدة السيد عبد العلي)

 3 مجاط) بمراكش  الساكن  برادة،)
فيال)58)النخيل الشمالي،)بثمن قدره)

11.111 . )درهم.
املذكورة) البائعة  دائني  فعلى 
مكت ) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجاري بهذه املحكمة داخل)
أرل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن)
االول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء):)حسن لشه 

10 مكرر

مكت  االستاذ امين زنيبر
موثق بسال

مقر):)5)شارع لالسماء)الطابق الثاني تابريكت)
الهاتف):)15.37.86.58.98

15.37.85.13.8 

املحكمة االبتدائية بسال
 بيع أصل تجاري

بمقت�سى عقد رسمي تلقاه االستاذ)
بتاريخ)    بسال  املوثق  زنيبر،) أمين 
نونبر)2121،)باع السيد بشير العزمي)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
الساكن بشقة رقم) (،AE31678 رقم)
3)العمارة)2)تجزئة الفروكي حي كريمة)
املمثل) التجاري  االصل  كافة  سال،)
الكائن) السيارات  لغسل  محل  في 
طريق) (23 رقم) ربيعة  تجزئة  بسال 
املهدية،)لفائدة االنسة ملياء)القاسمي)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
بسال) الساكنة  (،AE  2577 رقم)
 32 الدار الحمراء)زنقة املحاميد رقم)
باملحكمة) التجاري  بالسجل  واملقيد 
  5736 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

وذلك بمبلغ قدره)91.111)درهم.
تلقاه)) رسمي  عقد  وبمقت�سى 
ديسمبر) بتاريخ)  ) املذكور،) املوثق 
كيدة) هللا  عبد  السيد  قام  (،2121
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
صاح ) بصفته  (،MC 36 (رقم
تجزئة) بسال  الكائن  التجاري  املحل 
املهدية،) طريق  (23 رقم) ربيعة 
له) املخول  االفضلية  حق  بممارسة 
املبالغ) ملجموع  دفعه  مقابل  قانونا،)
التي سبق أداؤها من طرف املشترية)

االنسة ملياء)القاسمي،)وأصبح بذلك)
بجميع) التجاري  االصل  له  املفوت 

عناصره املادية واملعنوية.
بمصلحة) التعرضات  وستسجل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
صدور) من  يوما  ( 5 غاية) الى  بسال 

االعالن الثاني.
النشرة الثانية

43 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ملف رقم :  212/ 1

حساب رقم :  5731/212 
إعالن عن بيع األصل التجاري

طريق) عن  موثق  عقد  بمقت�سى 
في) مؤرخ  بلحسن  املصطفى  املوثق 
ومسجل بتاريخ) (2121 فاتح ديسمبر)

 2)ديسمبر)2121.
 BSF SERVICES شركة) باعت 
فاطنة) السيدة  طرف  من  املمثلة 
التجاري) بالسجل  حفيظي ومسجلة 
(: لفائدة كل من) ( 236 5 تحت رقم)

سكينة مرابطي وسناء)مرابطي.
املعد) التجاري  األصل  مجموع 
ملطعم ومقهى وسناك وبيزريا الكائن)
شارع) رقم) ) محل  مونيك  بتجزئة 
موالي عبد هللا هرهورة تمارة بثمن)
فإن) وبذلك  درهم،) ( 11.111 قدره)
الضبط) بمكت   تسجل  التعرضات 
مكت ) بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 
السجل التجاري داخل أرل)5 )يوما)

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة ا|الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

79 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
تحويل الشكل القانوني ألصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتطوان.
 83 الفصل) ملقتضيات  تطبيقا 
القانون) التجارة  مدونة  من  و 1 )

رقم)19-95.
السيد) تقرير  بمقت�سى  أنه  يعلن 
للبطاقة) الحامل  امزيان  مصطفى 
بتاريخ (K2167 7 رقم) الوطنية 

وبمقت�سى تقرير) (2121 نوفمبر) (2  

نوفمبر) (23 الخبير املحاسباتي بتاريخ)

امزيان) مصطفى  السيد  قرر  (2121

هو) الذي  التجاري  األصل  تحويل 

خصوصية) مدرسة  عن  عبارة 

امزيان) محمد  الشريف  (مؤسسة 

لدى) واملقيدة  الخصو�سي)) للتعليم 

في) بتطوان  االبتدائية  املحكمة 

 2 7 6 السجل التجاري تحت رقم)

نوصير) بن  مو�سى  بشارع  والواقعة 

تجزئة البحر املضيق إلى شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

امزيان) الوحيد تحت اسم مؤسسة 

الخصوصية.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

يوما من) ( 5 بتطوان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد السالم قايقاي

61 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكت  السجل التجاري

إعالن شراء  أصل تجاري 
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل)83)من)

مدونة التجارة القانون رقم)9.95 .

عرفي) عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 

 21 3 نوفمبر) بتاريخ)  ) املؤرخ 

التسجيل) مكت   بسجل  واملسجل 

والتمبر بتطوان،)بسجل اإليداع رقم)

بتاريخ) (27 55 رقم) وصل  (29528

السيدة) باعت  (2121 ديسمبر) (8

الحاملة) املغربية  نعيمة،) االنجري 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

من) (%51 رميع ما تبقى) (L299315

بني) بشارع  الواقع  التجاري  األصل 

لبيع) خنوس طابولة تطوان واملعهد 

بالسجل واملقيد  بالتقسيط  اللحوم 
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)التجاري باملحكمة االبتدائية بتطوان)

لفائدة) وذلك  (3969 2 رقم) تحت 

السيد االنجري عبد السالم،)املغربي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.L 862 (رقم

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

يوما من) ( 5 بتطوان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعيون

تقديم  أصل تجاري حصة في شركة
بمقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ)

بتاريخ) 3)ديسمبر)2121)قدم السيد)

لبطاقة) الحامل  مجكرعي،) احمدو 

 JA 12576 رقم) الوطنية  التعريف 

واملسجل بالسجل التجاري بالعيون)

أصله) كافة  (، 9792 رقم) تحت 

حي) (  9 برقم) الكائن  التجاري 

العيون،) االبراهيمي  زنقة  (2 الوحدة)

شركة) املسماة  الشركة  في  كحصة 

واملقدر في) (STE MGR TD اغ) ام ج 

3.111.111)درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

يعلن لكل ذي مصلحة أن التعرضات)

باملحكمة) ضبط  بمكت   تسجل 

ال) أرل  داخل  بالعيون  االبتدائية 

للنشرة) املوالية  يوما  ( 5 يتعدى)

مدونة) من  للمادة) 8) طبقا  الثانية 

التجارة.

تحت رميع التحفظات.

يناير) ( 5 بتاريخ) بمكتبنا  وحرر 

.212 

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
الرقم التحليلي : 5172 

بيع أصل تجاري
ملف البيع رقم)12/ 212/ب أ ت

نحن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

بخريبكة،) االبتدائية  باملحكمة 

من) (83 الفصل) ملقتضيات  تطبيقا 

 15-95 القانون رقم) مدونة التجارة،)

نعلن ما يلي):

بمكت ) موثق  عقد  بمقت�سى 

األستاذ عمر الغالوي موثق بخريبكة،)

السيد) باع  يناير) 212،) ( 8 بتاريخ)

بالعمارة) الساكن  علمي  والي  زكرياء)

إقامة بدر وره عروس) (7 شقة) (7 أ)

بوقدير) عثمان  للسيد  مكناس،) (-

 2 شمس) تجزئة  (37 برقم) الساكن 

التجاري) األصل  رميع  مالل،) بني  (-

بالسجل) ( 5172 املسجل تحت رقم)

الضبط) كتابة  لدى  التحليلي 

وهو) بخريبكة  االبتدائية  باملحكمة 

برقم) الكائنة  صيدلية،) عن  عبارة 

91 ،)تجزئة االنبعاث)-)خريبكة.

تسجل) التعرضات  فإن  وعليه 

املحكمة) بهذه  الضبط  بمكت  

بخريبكة) التجاري)) السجل  (مكت  

داخل أرل أقصاه خمسة عشر يوما)

بعد النشر الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

52 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 

سليمان
بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يشهد 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)

ثابت) عقد  بمقت�سى  سليمان،)

األستاذ) طرف  من  محرر  التاريخ 

القنيطرة) بهيئة  محام  وهابي  محمد 

من طرف) توقيعه  بصحة  واملشهود 

السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط)

بسيدي سليمان تحت رقم)  3،)باع

السيد محمد برادة بن عبد الكريم) (

الساكن بزاوية زنقتي لبنان وغاندي)

القنيطرة) ( 8 شقة) فاتن س  إقامة 

للسيد) (G/ 19856 رقم) وطنيته 

بالقرية) الساكن  العمري  سفيان 

سيدي) (15 رقم) بلوك) 1) الجديدة 

 GA  28522 رقم) وطنيته  سليمان 

األصل التجاري الكائن بشارع محمد)

23)حي املسجد سيدي) الخامس رقم)

التحليلي) بالسجل  واملقيد  سليمان 

باملحكمة) التجاري  السجل  بقسم 

االبتدائية سيدي سليمان تحت رقم)

ألف) وثالثين  مائة  قدره  بثمن  (  

31.111 )درهم.

البائعين) دائني  فعلى  وعليه 

لألصل التجاري املذكور أن يتقدموا)
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري)

  5 بذي املحكمة داخل أرل أقصاه)

يوما من تاريخ صدور اإلعالن الثاني)

طبقا للفصل) 8)من مدونة التجارة.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كتابة الضبط

هشام العيمش

60 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخمسيات
إعالن عن تقديم األصل التجاري 

حصة في شركة
ملف رقم  1/ 212

حساب رقم  8   

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

تم تقديم األصل) (2121 ديسمبر) (2 

 HATZIN التجاري كحصة في شركة)

االدري�سي) السيد حاتم  (: ل) اململوك 

ب.ت.و) ل  الحامل  السماللي،)

زين ) والسيدة  (AB 33611 رقم)

رقم) ب.ت.و.) ل  الحاملة  العمراني،)

الكائن) التجاري  األصل  (C57855

بايت علي ولحسن ايت مالك تيفلت،)

الرقمين) تحت  السجل  الخميسات 

 8 37)و86 37)باملحكمة االبتدائية)

بالخميسات،)بجميع عناصره املادية)

واملعنوية بثمن قدره)28.957.111.

لذلك فإن رميع التعرضات يج )

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

أرل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 

تاريخ) من  يوما  (( 5) عشر) خمسة 

صدور النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

93 مكرر

محكمة االستئناف بأكادير
مصلحة كتابة الضبط

إعالن بتصفية الحسابات 
الخصوصية املتقادمة بم�سي 5  
سنة وتحويلها لحساب الخزينة 

العامة
بيان رقم 2  لسنة 2115

يعلن السيد رئيس مصلحة كتابة)

الضبط بمحكمة االستئناف بأكادير)

أنه بناء)على ظهير)3)ربيع اآلخر)355  

والفصلين) 38  (( 936 يونيو) (23(

و382)من قانون االلتزامات والعقود)

املودعة) املالية  املبالغ  رميع  فإن 

واملتقادمة) الخصوصية  بالحسابات 

آخر) تاريخ  عن  سنة  ( 5 بم�سي)

عملية صرف أو إيداع أرريت عليها)

قد تم إحصائها وتضمينها في قوائم)

تفصيلية بلغت نسخة منها إلى النيابة)

بأكادير) االستئناف  بمحكمة  العامة 

856.821)ثمانمائة) والبالغ مجموعها)

وثمانمائة) ألف  وخمسون  وستة 

وعشرون درهم.

وعلى كل من له الحق في سح )

أو استرراع مبلغ من املبالغ السالفة)

كتابة) بمصلحة  يتصل  أن  الذكر 

الضبط باملحكمة االستئناف بأكادير)

في أرل ال يتعدى ستة أشهر ابتداء)من)

تاريخ النشر وعند مرور األرل املذكور)

الحسابات) في  املودعة  املبالغ  تصير 

الخصوصية املتقادمة كسبا لخزينة)

الدولة وسيعمل على تحويلها للخزينة)

العامة طبقا للقانون.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

12
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212   بتاريخ) 2) (2121/3973

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

»سه  الصديق»)ذي شراء)ض بعدد)

بالجماعة) املتوارد  ص) 1 ) ( 67

الترابية كلدمان دائرة تازة إقليم تازة)

إلى) 5 )فبراير) 212) ابتداء)من تاريخ)

علني) بحث  فبراير) 212) (25 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أرل سقي) ثق  ورل  املاء)

مساحة)1,2368)هكتار لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  احمد  البداوي 

.Z  5733(التعريف الوطنية رقم

25

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212   بتاريخ) 2) (212 /3975

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

»ملك الدولة»)ذي اتفاقية شراكة بين)

القطاع العام والخاص مشروع رقم)

الترابية) بالجماعة  املتوارد  ( 3 31

إقليم) مكناس  احواز  دائرة  مجاط 

فبراير) ( 5 تاريخ) من  ابتداء) مكناس 

فبراير) 212  (25 غاية) إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثق  ورل  املاء)منه من أرل)

لفائدة) هكتارات  (2 مساحة) سقي 

 LES DOMAINES INASS شركة)

SARL)في شخص ممثلها القانوني.

26

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بمور  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
يناير) 212   بتاريخ) 2) (212 /397 
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
 16/ ذي شهادة إدارية رقم) »تيجما»)
/م ش ا و وتنازل عن استغالل) قك)
أغسطس) ( 9 بتاريخ) أرضية  قطعة 
رقم)   ملحق  إدارية  وشهادة  (21 1
الترابية) بالجماعة  املتوارد  (25 عدد)
كيكو دائرة بوملان إقليم بوملان ابتداء)
غاية) إلى  فبراير) 212) ( 5 تاريخ) من 
بحث علني في شأن) فبراير) 212) (25
مشروع الترخيص بإنجاز ثق  ورل )
املاء)منه من أرل سقي مساحة)6 ,  
 هكتارات لفائدة السيدين طوالي حسن
لبطاقة) الحاملين  سعيد  وطوالي 
 CB 62381 التعريف الوطنية رقمي)

.CB5399 (و
27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بمور  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
يناير) 212   بتاريخ) 2) (212 /398 
الذي سيجرى على العقارين املسمين)
»عبد هللا) »)ذي الرسم العقاري عدد)
مطل ) ذي  »رواكة») و) (8 / 891
التحفيظ عدد)  31/ 8)املتواردين)
بالجماعة الترابية عين الجوهرة دائرة)
من) تيفلت إقليم الخميسات ابتداء)
 25 إلى غاية) فبراير) 212) ( 6 تاريخ)
شأن) في  علني  بحث  فبراير) 212)
ورل ) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 
مساحة) سقي  أرل  من  منه  املاء)
6179, )هكتار لفائدة السيد الروكي)
التعريف) لبطاقة  الحامل  هللا  عبد 

.X35 6 (الوطنية رقم
28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (25 بتاريخ) (212 /399 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

الرسم) ذي  («6 الجهال) »مقطع 

املتوارد) (8 / 3153 عدد) العقاري 

بالجماعة الترابية مقام الطلبة دائرة)

من) تيفلت إقليم الخميسات ابتداء)

إلى غاية فاتح) 9 )فبراير) 212) تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  مارس) 212)

ورل ) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء)منه من أرل سقي مساحة)1 ,  
هكتار لفائدة السيدين محمد طارق)

الحاملين) الشرايبي  ومريم  الزرارقي 

رقمي) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A657936(و(C769388

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212   (22 بتاريخ) (212 /3981

الذي سيجرى على القطعة األرضية)

من) نسخة  ذي  »بجطيط») املسماة)

3 2)ص)  2   رسم ملكية ض بعدد)

املتواردة بالجماعة الترابية بوقشمير)

دائرة اوملاس إقليم الخميسات ابتداء)

إلى غاية) فبراير) 212) ( 6 من تاريخ)

25)فبراير) 212)بحث علني في شأن)

ورل ) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أرل  من  منه  املاء)
1 1,15)هكتار لفائدة السيد حميوي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الحسين 

.X 8911(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بمور  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
يناير) 212   (21 بتاريخ) (2121/ 12
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
»ماري لويس عيون لصنام»)موضوع)
ذي) (F/  86 عدد) العقاري  الرسم 
بتاريخ) بيع مصادق عليه  نظير عقد 
بالجماعة) املتوارد  (2121 يناير) ( 1
الترابية العنوصر دائرة صفرو إقليم)
فبراير) ( 2 تاريخ) من  ابتداء) صفرو 
فبراير) 212  (22 غاية) إلى  (212 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
منه من أرل) املاء) بئر ورل   بإنجاز 
لفائدة) هكتارات  مساحة) ) سقي 
السيد كندر حميد ومن معه الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.CB983 9
31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بمور  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
يناير) 212   (21 بتاريخ) (2121/ 11
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
ذي عقد صدقة) عثمان») »املونايت 
6 )وعقد) ضمن بسجل األمالك رقم)
شراء)ضمن بسجل األمالك رقم)   
الحمام) الترابية  بالجماعة  املتوارد 
دائرة أكلموس إقليم خنيفرة ابتداء)
إلى غاية) فبراير) 212) ( 2 من تاريخ)
22)فبراير) 212)بحث علني في شأن)
مشروع الترخيص بإنجاز ثق  ورل )
مساحة) سقي  أرل  من  منه  املاء)
التاقي) السيدة  لفائدة  هكتارات  (2
التعريف) لبطاقة  الحاملة  سعيدة 

.V  1975(الوطنية رقم
32



3183 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بمور  قرار أصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)2121/98

بتاريخ)21)يناير) 212))الذي سيجرى)

ذي) »بنزيدية) ») على العقار املسمى)

 67/2 6 7 عدد) امللكية  شهادة 

ايت) الترابية  بالجماعة  املتوارد 

إقليم) الحار   دائرة  بورزوين 

فبراير) ( 2 من تاريخ) الحار  ابتداء)

فبراير) 212  (22 غاية) إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثق  ورل  املاء)منه من أرل)

2,21)هكتارات لفائدة) سقي مساحة)

معه) ومن  معاد  عبدالوي  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CD  92 (رقم

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بمور  قرار أصدرته مديرة وكالة)

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)2121/97

بتاريخ)21)يناير) 212))الذي سيجرى)

زروقة) »فدان  املسمى) العقار  على 

التحفيظ) مطل   ذي  حمدون») بن 

بالجماعة) املتوارد  ( 6/36561

الترابية ايت سيبرن دائرة الخميسات)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات  إقليم 

فبراير) (22 إلى غاية) فبراير) 212) ( 2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

ورل ) أثقاب  (3 بإنجاز) الترخيص 

املاء)منه من أرل سقي مساحة)8,53 

املصطفى) السادة  لفائدة  هكتارات 

اوخي) هللا  وعبد  اوخي  ومحمد  اوخي 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملين 

و) (S 1 569 و) (X255166 أرقام)

.X3516 5

34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  بتاريخ) 2) (212 /3976

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد) امللكية  شهادة  ذي  («3 »اوتكي)

بالجماعة) املتوارد  (63/2 729

الحار ) دائرة  نعمان  آيت  الترابية 

  5 من تاريخ) إقليم الحار  ابتداء)

فبراير) (25 غاية) إلى  فبراير) 212)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

املاء) ورل   ثق   بإنجاز  الترخيص 

 7, 271 منه من أرل سقي مساحة)

لعبيدي) السيد  لفائدة  هكتارات 

التعريف) لبطاقة  الحامل  احمد 

.UC5 51(الوطنية رقم

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (21 بتاريخ) (212 / 19

الذي سيجرى على العقارين املسميين)

»إرزان»)ذي عقد تنازل ضمن بعدد)

 573 328)وعقد صدقة ضمن بعدد)

املتوارد بالجماعة الترابية سرغينة)

بوملان) إقليم  مرموشة  إيمزار  دائرة 

إلى) 2 )فبراير) 212) ابتداء)من تاريخ)

علني) بحث  فبراير) 212) (22 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أرل سقي) ثق  ورل  املاء)

لفائدة) هكتارات  (3,29 5 مساحة)

السيد محمد ادريس مقادري الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.IB2 1925

والقاصر عبير مقادري التي ينوب)

عنها والدها عبد املالك مقادري.

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (21 بتاريخ) (212 /96

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  »عملية»)

بالجماعة) املتوارد  (57/ 8533

إقليم) أزرو  دائرة  تكريكرة  الترابية 

فبراير) ( 2 تاريخ) من  ابتداء) افران 

فبراير) 212  (22 غاية) إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثق  ورل  املاء)منه من أرل)

الشرب وارواء)املاشية وسقي مساحة)

والزين) السيدين  لفائدة  هكتار  ( 

الحاملين) يوسفي  وفدوى  موراد 

رقمي) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.DA652 1(و(DA 9126

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (21 بتاريخ) (212 /95

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

»تاقوريحت القارية»)ذي عقد اشهاد)

ض بعدد)  )مذكرة الحفظ رقم)56 

اغزران) الترابية  بالجماعة  املتوارد 

من) دائرة املنزل إقليم صفرو ابتداء)

 22 إلى غاية) فبراير) 212) ( 2 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  فبراير) 212)

ورل ) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

وارواء) الشرب  أرل  من  منه  املاء)

عليلوش) السيد  لفائدة  املاشية 

التعريف) لبطاقة  الحامل  مصطفى 

CB79812(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير) بتاريخ) 2) (212 /3972 ح.ج)

العقار) على  سيجرى  الذي  (212 

شراكة) عقد  ذي  »اوكمس») املسمى)

العقاري) الرسم  موضوع  الدولة  مع 

املتوارد) ((K/ 2286 (P  (عدد

دائرة) صميم  بن  الترابية  بالجماعة 

تاريخ) من  ابتداء) إفران  إقليم  أزرو 

فبراير) (25 إلى غاية) فبراير) 212) ( 5

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

املاء) ورل   ثق   بإنجاز  الترخيص 

  ,2256 منه من أرل سقي مساحة)

 DOMAINE هكتارات لفائدة شركة)

في) (AGRICOLE SALMA SARL AU

شخص ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (21 بتاريخ) (212 / 17

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  »زهرة) »)

بالجماعة) املتوارد  (  /92  

الترابية اغبالو اقورار،)دائرة صفرو،)

تاريخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

فبراير) (22 إلى غاية) فبراير) 212) ( 2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

املاء) ورل   ثق   بإنجاز  الترخيص 

 21 مساحة) سقي  أرل  من  منه،)

هكتارات لفائدة السيدة امزيان مريم)

ومن معها الحاملة لبطاقة التعريف)

.CB51812(الوطنية
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عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3184

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير) (21 بتاريخ) (212 / 15 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (212 

موضوع) («3 »احرضان) املسمى)

2 6/513 )ذي) الرسم العقاري رقم)

عدد) قسمة  بإرراء) التنفيذ  محضر 

بالجماعة) املتوارد  (  81/21 5

دائرة) الترابية خميس سيدي يحيى،)

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية) فبراير) 212) ( 2 من تاريخ)

22)فبراير) 212)بحث علني في شأن)

ثقبين) بإنجاز  الترخيص  مشروع 

سقي) أرل  من  منهما،) املاء) ورل  

لفائدة) هكتارات  (6,3861 مساحة)

السيد احرضان عبد السالم الحامل)

.X39839(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (21 بتاريخ) (212 / 18

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

ذي شراء)ض بعدد) »افتيس امزيل»)

املتوارد بالجماعة الترابية دار) ( 33

الحمراء،)دائرة املنزل،)إقليم صفرو،)

إلى) 2 )فبراير) 212) ابتداء)من تاريخ)

فبراير) 212)بحث علني في) (22 غاية)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثق )

ورل  املاء)منه،)من أرل االستعمال)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإرواء)

كليلي) السيد  لفائدة  هكتارات  (2

التعريف) لبطاقة  الحامل  لحسن 

.U27367(الوطنية

42

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير) (21 بتاريخ) (212 / 13 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (212 

اثبات) لفيف  ذي  تكستار  املسمى 

ص) (286 بعدد) ض  متروك  وار  

املتوارد بالجماعة الترابية دار) (335

الحمراء،)دائرة املنزل،)إقليم صفرو،)

إلى) 2 )فبراير) 212) ابتداء)من تاريخ)

فبراير) 212)بحث علني في) (22 غاية)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثق )

ورل  املاء)منه،)من أرل االستعمال)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإرواء)

ح�سي) السيد  لفائدة  هكتارات  (5

التعريف) لبطاقة  الحامل  احمد 

.CB332263(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (21 بتاريخ) (212 /99

الفالحية) الذي سيجري على األرض 

ايت) بالتعاونية  الكائنة  البورية 
العقاري) الرسم  موضوع  (2 ويخلفن)
حرر) ذي عقد كراء) (67/ 3122 رقم)

املتوارد) (2121 ديسمبر) بتاريخ)  )

اوخلفن،) ايت  الترابية  بالجماعة 

الحار ،) إقليم  أكوراي،) دائرة 

إلى) 2 )فبراير) 212) ابتداء)من تاريخ)

فبراير) 212)بحث علني في) (22 غاية)

بئر) بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

ورل  املاء)منه،)من أرل االستعمال)

هكتارات) (5 مساحة) وسقي  املنزلي 

محمد) ايبورش  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D5 1815
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (21 بتاريخ) (2121/ 1 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  مغبة») »رنان 

بالجماعة) املتوارد  (F/9 75 رقم)

صفرو،) باشوية  صفرو،) الترابية 

تاريخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

فبراير) (22 إلى غاية) فبراير) 212) ( 2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

املاء) ورل   ثق   بإنجاز  الترخيص 

املنزلي) االستعمال  أرل  من  منه،)

لفائدة) هكتار  (1,18 مساحة) وسقي 

السيدة السماللي لبنى وعبد الحميد)

التعريف) لبطاقة  الحامل  امزازي 

.K 1 187(و(C 21935(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (21 بتاريخ) (2121/ 1 

املدعو) العقار  على  سيجري  الذي 

االستغالل) شهادة  ذي  »الضاية»)

بالجماعة) املتوارد  رقم)  /2121)

اوالد) دائرة  داود،) سيدي  الترابية 

يعقوب،) موالي  إقليم  ملطة،) رامع 

2 )فبراير) 212)إلى) ابتداء)من تاريخ)

فبراير) 212)بحث علني في) (22 غاية)

املاء) بجل   الترخيص  شأن مشروع 

من واد سبو،)من أرل سقي مساحة)

3,6281)هكتار لفائدة السيد الفنان)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الحسن 

.C37 9  (الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير) (21 بتاريخ) (2121/ 16 ح.ج)

العقارين) على  الذي سيجري  (212 

ذي) والولجة») »قرقورة  املسميين)

عدد)  /2121  االستغالل  شهادتي 

بالجماعة) املتوارد  و5 /2121)

دائرة موالي) الترابية سبت االوداية،)

إقليم موالي يعقوب ابتداء) يعقوب،)

إلى غاية) فبراير) 212) ( 2 من تاريخ)

في) علني  بحث  فبراير) 212) (22

املاء) بجل   الترخيص  شأن مشروع 

وإرواء) املنزلي  االستعمال  أرل  من 

  , 879 مساحة) وسقي  املاشية 

هكتار لفائدة السيد بوقطوب حميد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C751992
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  ( 5 بتاريخ) (212 /78

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

تبطحيت ذي عقد شراء)ضمن بعدد)

بالجماعة) املتوارد  (296 ص) (288

إقليم) بوملان،) دائرة  كيكو،) الترابية 

فبراير) ( 2 تاريخ) من  ابتداء) بوملان 

فبراير) 212  (22 غاية) إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثق  ورل  املاء)منه،)من أرل)

سقي مساحة) 63 ,1)هكتارا لفائدة)

السيد فدوش سعيد الحامل لبطاقة)

.CB 782 6(التعريف الوطنية

48



3185 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  بتاريخ) 2) (212 /  1

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  موضوع  بنسعيد 

أصل) نظير  ذي  ( 7155/15 رقم)

أغسطس) (27 بتاريخ) محرر  العقد 

الترابية) بالجماعة  املتوارد  ( (2121

ابتداء) مكناس،) إقليم  عرمة،) عين 

إلى غاية) فبراير) 212) ( 5 من تاريخ)

25)فبراير) 212)بحث علني في شأن)

مشروع الترخيص بإنجاز بئرين))ورل )

املاء)منهما،)من أرل سقي مساحة)9  

هكتارا لفائدة السيد املسيتف محمد)

الحامل) زكرياء) والطاهري  إدريس 

رقم الوطنية  التعريف   لبطاقة 

.D935388و(M  17 6  
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  ( 5 بتاريخ) (212 /79

الذي سيجرى على العقار املسمى آيت)

يو�سي كيكو باملكان املسمى تسهرات)

ذي شهادة االستغالل رقم)9 27/21  

كيكو،) الترابية  بالجماعة  املتوارد 

ابتداء) بوملان،) إقليم  بوملان،) دائرة 

إلى غاية) فبراير) 212) ( 2 من تاريخ)

22)فبراير) 212)بحث علني في شأن)

مشروع الترخيص بإنجاز ثق ))ورل )

مساحة) سقي  أرل  من  منه،) املاء)

أوصلي ) السيد  لفائدة  هكتارات  (2

التعريف) لبطاقة  الحامل  الحسن 

.G8821 (الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (27 بتاريخ) (212 / 1 3

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

أرض فالحية) املليحة ذي عقد كراء)

يناير) 212   (8 مصادق عليه بتاريخ)

الولجة،) الترابية  بالجماعة  املتوارد 

إقليم تاونات،) دائرة قرية با محمد،)

إلى) 9 )فبراير) 212) ابتداء)من تاريخ)

بحث علني) فاتح مارس) 212) غاية 

في شأن مشروع الترخيص بإنجاز بئر))

ورل  املاء)منه،)من أرل االستعمال)

شركة) لفائدة  املاشية  وارواء) املنزلي 

في شخص) (FIRST LAIT SARL AU

ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (26 بتاريخ) (212 /9 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

املسماة) البورية  الفدادين  رميع 

كنفو الكائنة بمزارع مسرع بآيت ابن)

املتوارد) كراء) عقود  ذي  احسين 

دائرة) تمحضيت،) الترابية  بالجماعة 

من تاريخ) ابتداء) إقليم إفران،) أزرو،)

9 )فبراير) 212)إلى غاية فاتح مارس)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

ورل  املاء) ( الترخيص بإنجاز ثقبين)

مساحة) 6  سقي  أرل  من  منهما،)

هكتارا لفائدة تعاونية كفو في شخص)

ممثلها القانوني.

63

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (25 بتاريخ) (212 /3996

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

علمي داكي موضوع الرسم العقاري)

كراء) عقد  ذي  (15/3 519 رقم)

ديسمبر) بتاريخ) 2) عليه  مصادق 

الترابية) بالجماعة  املتوارد  (2121

إقليم) دائرة عين تاوردات،) بطيط،)

الحار ،)ابتداء)من تاريخ)9 )فبراير)

مارس) 212  فاتح  غاية  إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) ورل   ( ثق ) بإنجاز 

هكتارات) (5 مساحة) سقي  أرل 

هللا) عبد  العالمي  السيد  لفائدة 

 FA(الحامل لبطاقة التعريف الوطنية

.63563
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (25 بتاريخ) (212 /3997

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) االستغالل  الكريعة ذي شهادة 

بالجماعة) املتوارد  ( 2 /2121

الترابية عين الشكاك،)دائرة ايموزار)

كندر،)إقليم صفرو،)ابتداء)من تاريخ)

9 )فبراير) 212)إلى غاية فاتح مارس)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

املاء) ورل   ثق   بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أرل سقي مساحة) )هكتار)

لفائدة السيد الغلوش حسن الحامل)

.CC  627(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (26 بتاريخ) (212 /82

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) امللكية  شهادة  ذي  املشتة 

كراء) عقد  ذي  واملرس  (  /2 6 3

ديسمبر) ( 7 بتاريخ) عليه  مصادق 

الترابية) بالجماعة  املتوارد  (2121

إقليم) دائرة صفرو،) اقورار،) اغبالو 

فبراير) ( 9 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)

مارس) 212  فاتح  غاية  إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) ورل   ( ثق ) بإنجاز 

أرل سقي مساحة)571 .5)هكتارات)

لحسن) املذكوري  السيد  لفائدة 

 C الحامل لبطاقة التعريف الوطنية)

.81 662
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (26 بتاريخ) (212 / 118

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

تحفيظ) مطال   ذات  شعاي   آيت 

  8 19 7  8)ورقم) 1 8)ورقم) رقم)

املتوارد بالجماعة الترابية تازوطة،)

ابتداء) إقليم صفرو،) دائرة صفرو،)

إلى غاية) فبراير) 212) ( 9 من تاريخ)

فاتح مارس) 212)بحث علني في شأن)

مشروع الترخيص بإنجاز ثق ))ورل )

مساحة) سقي  أرل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتارات  (2.5399

العنبر علي الحامل لبطاقة التعريف)

.J  83188(الوطنية
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عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3186

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (26 بتاريخ) (212 / 117

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  وارزيز  بير 

املتوارد بالجماعة الترابية) (K/2576

إقليم) الحار ،) دائرة  نعمان،) آيت 

الحار ،)ابتداء)من تاريخ)9 )فبراير)

مارس) 212  فاتح  غاية  إلى  (212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) ورل   ( ثق ) بإنجاز 

أرل سقي مساحة)5)هكتارات لفائدة)

السيد بوري محمد الحامل لبطاقة)

.D  81975(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (22 بتاريخ) (212 /3979 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) امللكية  شهادة  ذي  (2 بوعبيد)

بالجماعة) املتوارد  (15/ 6118 

الترابية سيدي سليمان مول الكيفان،)

مكناس) إقليم  مكناس،) احواز  دائرة 

إلى) فبراير) 212) ( 8 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  مارس) 212) فاتح  غاية 

في شأن مشروع الترخيص بإنجاز بئر)

ورل  املاء)منه من أرل سقي مساحة)

 )هكتارا لفائدة السيد فتاح محسين)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DF8191 5
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (22 بتاريخ) (212 /3977 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

امللكية) شهادة  ذي  ملهارز) ) فدان 

بالجماعة) املتوارد  رقم)  2  / 8)

دائرة) الرزاق،) عبد  سيدي  الترابية 

من) إقليم الخميسات ابتداء) تيفلت،)

إلى غاية فاتح) فبراير) 212) ( 8 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  مارس) 212)

مشروع الترخيص بإنجاز بئر ورل  املاء)

 1,7751 منه من أرل سقي مساحة)

هكتارا لفائدة السيد عبد اإلله شوقي)

وسهام باكي الحامل لبطاقة التعريف)

.A37   8و(A372 87(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (22 بتاريخ) (212 /3978 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

بامللك املسمى الرفيفدة) )ذي الرسم)

املتوارد) (8 / 1273 عدد) العقاري 

بالجماعة الترابية مقام الطلبة،)دائرة)

من) إقليم الخميسات ابتداء) تيفلت،)

إلى غاية فاتح) فبراير) 212) ( 8 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  مارس) 212)

ورل ) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء)منه من أرل سقي مساحة)17,  

يوسف) زهيم  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.E291791

71

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (26 بتاريخ) (212 / 119 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

مطل ) ذي  الصحراوي») »كراع 

املتوارد) (5 /3917 رقم) التحفيظ 

بالجماعة الترابية املكانسة،)دائرة قرية)

با محمد،)إقليم تاونات ابتداء)من تاريخ)

9 )فبراير) 212)إلى غاية فاتح مارس)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

املاء) ورل   ثق   بإنجاز  الترخيص 

 2,3  7 منه من أرل سقي مساحة)

هكتارات لفائدة السيد الحيمر محمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C6293 9
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (25 بتاريخ) (212 /3995 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

امللكية) شهادة  ذي  بوكنيط  فدان 

املتوارد بالجماعة) رقم) 1  6/5 )

دائرة) الرزاق،) عبد  سيدي  الترابية 

تيفلت،)إقليم الخميسات ابتداء)من)

إلى غاية فاتح) 9 )فبراير) 212) تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  مارس) 212)

متر) (25 مشروع تعميق بئر من عمق)

51)مترا ورل  املاء)منه من أرل) إلى)

هكتارات) (3,8  1 مساحة) سقي 

الخليد) عبد  السيد شيظمي  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D37861 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (25 بتاريخ) (212 /3991 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عوينت �سي الطاهر ذي شهادة امللكية)

بالجماعة) املتوارد  (8 /  853 رقم)

دائرة تيفلت،) الترابية عين الجوهرة،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات  إقليم 

9 )فبراير) 212)إلى غاية فاتح مارس)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

ثق ) وإنجاز  بئرين  بحفر  الترخيص 

سقي) أرل  من  منهم  املاء) ورل  

السيد) لفائدة  هكتارات  ( 1 مساحة)

لبطاقة) الحامل  هللا  عبد  الجزولي 

.MA 3579(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (26 بتاريخ) (212 /3999 

اململوك) العقار  على  سيجرى  الذي 

حمودو) اوالد  الساللية  للجماعة 

حمودو) اوالد  املسمى  للملك   التابع 

بتاريخ) (6 1/21 رقم) إيجار  ذي عقد 

29)ديسمبر)2121)املتوارد بالجماعة)

عامر) قيادة  السفلية،) عامر  الترابية 

القنيطرة،) احواز  دائرة  السفلية،)

 21 من تاريخ) إقليم القنيطرة ابتداء)

فبراير) 212)إلى غاية)2)مارس) 212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقبين ورل  املاء)منهما من أرل)

سقي مساحة)39,9999)هكتارا لفائدة)

 DALATE ALABARAKA SARL(شركة

ممثلها القانوني السيد عمر علي محمد)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الشجاع 

.AB1 175Z(الوطنية

75



3187 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

بتاريخ) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

على) الذي سيجرى  يناير) 212) (26

الساللية) للجماعة  اململوك  العقار 

 املغايثة التابع للملك املسمى املغايثة)

بتاريخ) (6 2/21 رقم) إيجار  ذي عقد 

29)ديسمبر)2121)املتوارد بالجماعة)

باشوية) الطيبي،) سيدي  الترابية 

سيدي الطيبي،)إقليم القنيطرة ابتداء)

إلى غاية) فبراير) 212) (21 تاريخ)  من 

في شأن) علني  بحث  مارس) 212) (2

مشروع الترخيص بإنجاز ثقبين ورل )

مساحة) سقي  أرل  من  منهما  املاء)

 AZIR(115 ,7 )هكتارا لفائدة شركة

القانوني) ممثلها  (AGRICOLE SARL

السيد احمد الرايس الحامل لبطاقة)

.R57375(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يناير) 212  (26 بتاريخ) (212 / 115 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

الرسم) ذي  ( 97 الكولف) إقامة 

املتوارد) ( 3/  5831 رقم) العقاري 

قيادة) القنيطرة،) الترابية  بالجماعة 

امللحقة اإلدارية)5،)دائرة أوالد اوريه،)

تاريخ) من  ابتداء) القنيطرة   إقليم 

فبراير) (25 إلى غاية) فبراير) 212) ( 5

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (212 

الترخيص بإنجاز ثق  ورل  املاء)منه)

من أرل سقي حديقة املنزل مساحتها)

عبد) السيد  لفائدة  هكتارا  (1,1121

لبطاقة) الحامل  الحريري  الكريم 

.I312 86(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بمور  
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يناير) (25 بتاريخ) ح.ج/3988/ 212)
العقار) على  سيجري  الذي  (212 
الجماعي بالرسم العقاري)31/37766 
سابقا مسجل) (29 التحديد اإلداري)
تحت رقم)  3)بالئحة ذوي الحقوق)
عدد) الرسمية  بالجريدة  الصادرة 
 21 1 ديسمبر) (21 بتاريخ) (591 
اوالد) دوار  مزارع  املسمى  باملكان 
رقم) االستغالل  شهادة  ذي  بنخليل 
  2)بتاريخ)9)ديسمبر)2121)املتوارد)
بالجماعة الترابية بير الطال ،)قيادة)
الشراردة،) دائرة  الطال ،) بير  تكنة 
من) ابتداء) قاسم،) سيدي  إقليم 
غاية إلى  فبراير) 212) (21  تاريخ)
بحث علني في شأن) مارس) 212) (2
مشروع الترخيص بإنجاز ثق  ورل )
مساحة) سقي  أرل  من  منه،) املاء)
البور) السيد  لفائدة  هكتارا  (3,51
التعريف) لبطاقة  الحامل  ميلود 

.GK   86 (الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بمور  
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يناير) (25 بتاريخ) ح.ج/3982/ 212)
العقار) على  سيجري  الذي  (212 
اوالد) الساللية  للجماعة  اململوك 
بورحمة ذي تجديد عقد ايجار رقم)
1  )بتاريخ)8)سبتمبر)2121)املتوارد)
السفلية،) عامر  الترابية  بالجماعة 
احواز) دائرة  السفلية،) عامر  قيادة 
ابتداء) القنيطرة،) إقليم  القنيطرة،)
إلى غاية فبراير) 212) (21  من تاريخ)
بحث علني في شأن) مارس) 212) (2
مشروع الترخيص بإنجاز ثق  ورل )
مساحة) سقي  أرل  من  منه،) املاء)
السيد) لفائدة  هكتارا  ( 7,818 
لبطاقة) الحامل  الركراكي  مصطفى 

.AB27951(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 25 بتاريخ) ح.ج/3983/ 212)

على) سيجري  الذي  يناير) 212)

3)من تعاونية) القطعة الفالحية رقم)

ذات) املعتوكية  الزراعي  االصالح 

لالستثمار) الجهوي  املكت   شهادة 

الفالحي للغرب رقم)338)بتاريخ فاتح)

بالجماعة) املتوارد  (2121 يونيو)

أوالد) قيادة  احسين،) أوالد  الترابية 

سليمان،) سيدي  دائرة  احسين،)

ابتداء) سليمان،) سيدي  إقليم 

غاية إلى  يناير) 212) (21 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) مارس) 212) (2

مشروع الترخيص بإنجاز ثق  ورل )

مساحة) سقي  أرل  من  منه،) املاء)

عبد) السيد  لفائدة  هكتارا  (9,81

التعريف) لبطاقة  الحامل  بناني  هللا 

.GA5386 (الوطنية رقم

80

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 25 بتاريخ) ح.ج/3986/ 212)

على) سيجري  الذي  يناير) 212)

ذي الرسم) امللك املسمى استيوي) )

املتوارد) (52/ 562 رقم) العقاري 

قيادة) مالك،) بني  الترابية  بالجماعة 

دائرة سوق األربعاء) قرية بن عودة،)

ابتداء) القنيطرة،) إقليم  الغرب،)

إلى غاية فبراير) 212) (21  من تاريخ)

بحث علني في شأن) مارس) 212) (2

مشروع الترخيص بإنجاز ثق  ورل )

مساحة) سقي  أرل  من  منه،) املاء)

95  ,2)هكتارا لفائدة السيد محمد)

بال الحامل لبطاقة التعريف الوطنية)
.GB55 98(رقم

81

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير) (25 بتاريخ) ح.ج/ 398/ 212)

امللك) على  سيجري  الذي  (212 

الرسم) ذي  (II-52B املنزه) املسمى 

املتوارد) رقم) 1 3/53 ) العقاري 

قيادة) القنيطرة،) الترابية  بالجماعة 

أوالد) دائرة  (، 3 اإلدارية) امللحقة 

ابتداء) القنيطرة،) إقليم  اوريه،)

إلى غاية فبراير) 212) (21  من تاريخ)

بحث علني في شأن) مارس) 212) (2

مشروع الترخيص بإنجاز ثق  ورل )

املاء)منه،)من أرل سقي حديقة املنزل)

لفائدة) هكتارا  (1,1181 مساحتها)

السيد صالح ناهض الحامل لبطاقة)

.I 872 (التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير) (25 بتاريخ) ح.ج/3987/ 212)

امللك) على  سيجري  الذي  (212 

الرسم) ذي  ( 3 أ) الحوزية  املسمى 

املتوارد) رقم) 3/2927 ) العقاري 

قيادة) القنيطرة،) الترابية  بالجماعة 

أوالد) دائرة  اإلدارية) ،) امللحقة 

ابتداء) القنيطرة،) إقليم  اوريه،)

إلى غاية فبراير) 212) (21  من تاريخ)

بحث علني في شأن) مارس) 212) (2

مشروع الترخيص بإنجاز ثق  ورل )

املاء)منه،)من أرل سقي حديقة املنزل)

لفائدة) هكتارا  (1,1165 مساحتها)

السادة ربيعة الرماش))وعبد الحميد)

الرماش الحاملين لبطاقتي التعريف)

.A5 86 (و(G  62  (الوطنية
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عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212)الجريدة الرسمية   3188

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير) (25 بتاريخ) ح.ج/3989/ 212)

امللك) على  سيجري  الذي  (212 

املسمى بالد بن الجياللي ذي الرسم)

املتوارد) (R/  613 رقم) العقاري 

السفلية،) عامر  الترابية  بالجماعة 

احواز) دائرة  السفلية،) عامر  قيادة 

ابتداء) القنيطرة،) إقليم  القنيطرة،)

إلى غاية فبراير) 212) (21  من تاريخ)

بحث علني في شأن) مارس) 212) (2

مشروع الترخيص بإنجاز ثق  ورل )

مساحة) سقي  أرل  من  منه،) املاء)

7  6, )هكتارا لفائدة السيد التهامي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  البصري 

.G 38128(الوطنية رقم

84

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بمور  
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 25 بتاريخ) ح.ج/3992/ 212)
على) سيجري  الذي  يناير) 212)
مررة) املدعو  الجماعي  العقار 
الدواغر) الساللية  للجماعة  التابع 
 3 رقم) إدارية  شهادة  ذي  بهت 
املتوارد) يناير) 212) (5 بتاريخ)
الصفافعة،) الترابية  بالجماعة 
دائرة القصيبية،) قيادة الصفافعة،)
من) ابتداء) سليمان،) سيدي  إقليم 
غاية إلى  فبراير) 212) (21  تاريخ)
بحث علني في شأن) مارس) 212) (2
مشروع الترخيص بإنجاز ثق  ورل )
من أرل سقي مساحة)   منه،) املاء)
بن) الجياللي  السيد  لفائدة  هكتارا 
التعريف) لبطاقة  الحامل  الواثي 

.G57366(الوطنية رقم
85

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بمور  

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير) (25 بتاريخ) ح.ج/3985/ 212)

امللك) على  سيجري  الذي  (212 

الرسم) ذي  النوالة  ظهر  املسمى 

املتوارد) (58/26352 رقم) العقاري 

باشوية) عامر،) الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) سال،) إقليم  عامر،)

غاية إلى  فبراير) 212) ( 2  تاريخ)

22)فبراير) 212)بحث علني في شأن)

ورل ) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء)منه،)من أرل االستعمال املنزلي)

لفائدة) هكتارا  (1, 2 وسقي مساحة)

السيد عبد العزيز االدري�سي الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A551569

86

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بمور  
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يناير) (25 بتاريخ) ح.ج/ 399/ 212)
العقار) على  سيجري  الذي  (212 
بهت) الدواغر  املدعو  الجماعي 
الساللية) للجماعة  التابع  (مررة))
الدواغر بهت ذي شهادة إدارية رقم)
املتوارد) يناير) 212) (5 بتاريخ) ( 
الصفافعة،) الترابية  بالجماعة 
دائرة القصيبية،) قيادة الصفافعة،)
من) ابتداء) سليمان،) سيدي  إقليم 
غاية إلى  فبراير) 212) (21  تاريخ)
بحث علني في شأن) مارس) 212) (2
مشروع الترخيص بإنجاز ثق  ورل )
من أرل سقي مساحة)   منه،) املاء)
هكتارا لفائدة السيد حميد بن الواتي)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA2556(رقم
87



3189 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3190  



3191 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

رقم القطعة

14



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3192  

15



3193 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

16



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3194  

17



3195 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3196  



3197 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

18



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3198  

تازة.



3199 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

19



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3200  

20



3201 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

21



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3202  

22



3203 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

23



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3204  

24



3205 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

53



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3206  

54



3207 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

55



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3208  

اعالن بإيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن



3209 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

88



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3210  



3211 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

90



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3212  



3213 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

91



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3214  



3215 الجريدة الرسميةعدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) 

92



عدد) 565 - 5)رر )2    )7 )فبراير) 212) الجريدة الرسمية3216  

95


