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 .................................................................................................»HARAS.KOM«4545

 ............................................................................................................... FLEXAR4546

 ...............................................................................NOMEAROD LOGISTICS4546

 .................................................................................................AZHAR ÉTOILE4546

 ................................................................................................................AHZAB4547

 .........................................................................................................BB GROUP4547

 ................................................PANAFRICAINE TRANSPORT EUROPEAN4547

 .......................................................................................................DROMAJIM4547

 ........................................................................................STE TRANS FG SARL4548

 ..........................................................BOULANGERIE(MGHOUGHA, SARL4548

 ..............................................................................BEN KHAJOU TRAV SARL4548

 ................................................................................................... KINDLY CARE4549

 ................................................................................... TOUZANI 2.Z.D(SARL 4549

 .......................................................................................... MO.AZ AGRI SARL4549

 .......................................................................................................... TOPNAPP4553

 ................................................................... MARBRE HK ALMOUTAWAKIL4553

 .............................................................................. GROUPE TEIKOS INVEST4553

 ........................................................ KANAR MATERIAUX PREFABRIQUES455م

 .............................................................................................. MENARA  POOL455م

 ................................................................................................ ZONE VITRAGE455م

 ..................................................................................................TUSMANE ZAJ455(

)455بيست إاوفمبل برواو........................................................................................... 

 .........................................................AGDACH  3BROTHERS  TARDE(SARL455(

 ........................................................................................... DAY ONE SPORTS4553

 ....................................................................................THISSAGHNAS FOOD4553

 ............................................................................................... FLASH TRANSIT4553

 ..........................................................................STE BRAHMA CERAM SARL4553

 ................................................................................................ANOUZ TRANS4554

 ....................... SINO-MAROC MINING INVESTMENT MANAGEMENT4554

 ..................................................................................S.T.H CONSTRUCTION4554

 ........................................................................................ EURO  TOURS  CAR4554

 ..........................................................................CHAMPS(DES(ROSES  SARL4555

 ..............................................................................BEN TAHER TAHADDART4555

 ...................................................................... ART NORD CONSTRUCTION4555

 ........................................................................................... ENNOUNI TRANS4555

 ..........................................................................................................OPTIPARK4556

 ....................................................................................................GRIZZLY CAR4556

 ............................................................................................................... M.B AH4556

 .................................................................................................................  S.A.Y4556

 ..........................................................................................................OVO MED4557

4557تكنوتريند3......................................................................................................... 

 STE MEDIUM شركة ايديوم بييس اا كسسوا  اوطو ش م م ان شريك واحد

 ..............................................PIECES & ACESSOIRES(AUTO(MP2A4557

 STE BELMADANI MATERIAUX DE-البنمء ملواد  بمملدني  شركة 

 ..............................................................................- CONSTRUCTION4558

 ................................................................................................. SIAZ TRAVAUX4558

 ..................................................................... BENSLIMANE GREAT HEALTH4558

 .....................................................................................................PITEA TRANS4559

 .................................................................... SOLAR EXPORT MAROC SARL4559

 ......................................................» STE » GENERATION(CONTRACTORS4559
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 ................................................................................. LAAYOUNE PACK SARL4559

 .................................................................................SOCIETE CHADI TRASN4563

 .............................................................................. STE » AVOCAPRO « SARL4563

 .........................................................................................................BB GROUP4563

 ......................................................................................................... ECLAIRCIR4563

 .........................................................................................................BB GROUP456م

 ........................................................................................... AURORA CAPITAL456م

 .............................................................................SOCIETE AMALOU FOOD456م

 ...............................................................................................ISMA HOLDING456م

 ...................................................................................STE PAKNOU SARL AU456م

 ..........................................................................................MALDIVES TRAVEL456(

 .................................................................................................... TAIBA STORE456(

 ...................................................... L›ATELIER DES ARTS DE MARRAKECH456(

 ............................PERFORMANCES  MULTI(SERVICES(NORTH(AFRICA4563

 .......................................................................................PAKOTRAV SARL AU4563

 ........................................STE COMPLEXE EDUCATIF SAMA AL OLOUM4563

 ................................................... SOCIETE NOUH-KHALID DU TRAVAUX4564

 ..........................................................................GROUPE SCOLAIRE AHLEN4564

 ..........................................................................................................TECH LOG4564

 .......................................................................................................SOMA NTIC4564

 .................................................................................................................  ETASS4565

 .........................................................................................................LOGICLOB4565

 .................................................................................................................  Z.K.N4565

 ............................................................................................................... 4565صــمبـفــود

 .................................................................................................... SMACU SARL4566

 ............................................................................................... EPICERIE WARH4566

 ............................................................................ INDUS(PART(GROUP - IPG4567

 ............................................................................................ YOUMEDIC SARL4567

 ............................................................................ TRANSPORT MOST V.N.Z4567

 ............................................................................BELLOTI DESIGN SARL AU4567

 ............................................................................................ YOUMEDIC SARL4568

 ............................................................................................... MKG HOLDING4568

 ............................................................................................ SHELK HOLDING4568

 ....................................................... STÉ AGRI-EURMAR IMPORT-EXPORT4568

 ................................................................................ STE LAFA NOUR TRANS4568

 ..................................................................................STÉ REFERENCE SANTE4569

4569بوعيدي بيش........................................................................................................ 

 ....................................................... STÉ AGRI-EURMAR IMPORT-EXPORT4569

 .................................. »STÉ(OUSSI(DE(TRAVAUX(ET(SERVICES »SOTRAS4569

4569أ ل 3 فيستيفيتي................................................................................................ 

 .......................................................................................................... TIJARI TEX4573

 ....................................................................................... SM D›EQUIPEMENT4573

 .........................................................SOCIETE FASHION BRAND SARL AU457م

 ...................................................................M.C MAISON DES SOINS SARL457م

 ............................................................................................................AGHMOJ457م

 ................. ALIAT PROMOTION IMMOBILIERE ET INVESTISSEMENT 457(

 ......................................................................................................BR MARBRE 457(

 ..................................................................................... )457شركة إكسبير بريسيزيون

 ...........................................................................................................SOMAFIK4573

 .............................................................................PHYSIOSHAPE LAALAOUI4573

 .......................................................................................................PARA DIYAE4573

 ......................................................................................OUED IKEM STONE  4574

 .......................................................................................... DIWAN EXPERTISE4574

 ...................................................................................................CHARY PAPER4574

 .......................................................................................... DIWAN EXPERTISE4574

 ................................................................................................................. 4574فم لوك)

 ................................................................................................ 4575شركة كد3 انيمم

 ....................................................................................ALMACENES JAZOULI4575

 ........................................................................BLUE MINT ENVIRONMENT4575

 ....................................................................................................OMNISHORE4576

 ..........................................................................STE CHOWMANI TRAVAUX4576

 ....................................................................................................OMNISHORE4576

 .................................................................................................BOULANGERIE4576

 ......................................SOCIETE  TOP(DES(TRAVAUX(DIVERS(SARL(AU4577

 ..............................................................................................................GUSTUS4577

 .....................................................................................................EARTHPREM4577

 ....................... ETABLISSEMENT INDO MAROCAIN POUR L›AFRIQUE4578

 ..................................................................................................ANS BROKERS4578

 .....................................................................................................BEST DECOR4579

 ............................................................................. RIAD EL MKANSSA PRIVE4579
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عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) الجريدة الرسمية4356  

 .............................................................................................. PACCARD ET CIE4579

 ........................................................................................................CH COFFEE4579

 .........................................................................................BRILLANCE INVEST4583

 .....................................................................................TENSTEP MOROCCO4583

 .................................................................................................................LISERE4583

 ....................................................................................... ADVANCE PHARMA458م

م458أش 3 م كم ......................................................................................................... 

 .......................................................COOP AGRICOLE OULED HANOUNE458م

 .......................................................................................................VALOMEGA458م

 ..................................................................................EMBAGRAVE SERVICES458(

 .............................. UNIVERSAL FOR BUSINESS DEVELOPMENT CORP458(

 ..............................................................................SOCIETE NOUVELLE SEM458(

 .............................................................................................................RAMBLA458(

4583شركة سوبير ام كت البغدادي............................................................................. 

 ......................................................................................................ABDOU PNS4583

 .............................................................................................................. FLOART4583

 ........................................................................ GROUPE SCOLAIRE ABOUD4584

 ........................................................................ GROUPE SCOLAIRE ABOUD4584

 .................................................... NOUVEAUX CHANTIERS MAROCAINS4584

 ....................................................................................................ATELIER GEPS4584

 ....................................................................................................KSSIMA BOIS4584

 ........................................................................................KESSY VERRE BELDI4585

 .................................................................................................................  RAF3I4585

 ..................................................................................GHS(IMPORT -EXPORT4585

 ........................................................................LA(ABEJA(FOOD & SERVICES4585

4586بيفكس................................................................................................................. 

 ............................................................................................ BADES CITY SARL4586

 ...................................................TAZA VALLEY-CREATEURS DE SAVEURS4586

 ........................................................................ PROMOTEUR TAHANAOUT4586

 ..................................................STE TINSINE MINERAL COMPANY SARL4587

4587سيم اند دين.......................................................................................................... 

 .................................................................................................ECOVAP AUTO4588

4588عمم تي بلونت....................................................................................................... 

4588اهمبيوتي شوب..................................................................................................... 

 .........................................................................................................RENOBEST4588

 ...................................................................................BOMBONERA EVENTS4589

 .......................................................................................................... BELLE ZIN4589

 ................................................................................MD(F CONSTRUCTION4589

4589بمملم يس سكن...................................................................................................... 

 ........................................................................................................S.I MESKLIL4593

4593شركة إكسبر3 كم وسري.................................................................................... 

 .................................................................................................MY MORNING4593

 ................................................................................. INUMA SERVICES SARL459م

 .............................................GROUPEMENT SCOLAIRE AL MADA PRIVE459م

 ....................................................CABINET DE FORMATION ET GESTION459م

 .............................................GROUPEMENT SCOLAIRE AL MADA PRIVE459م

 ............................................................... STE AUTO ECOLE IMAD ET BILAL459(

 ..................................................................................................RIAD INESLISA459(

 ..................................................................................................KAWTAR CLIM459(

 .........................................................................................................ESPACE ILA459(

 ...........................................................................................FOREVER ENERGY4593

 ............................................................................................................ ECOMAS4593

 ................................................................................STAR INK PROPRERTIES4593

 ..........................................................................................BOIS DE TAFOUKT4594

4594كروبيليك.............................................................................................................. 

 ....................................................................... ORANGE BUSINESS MAROC4594

 ............................................................... FRONT LINE PROPRERTIES SARL4594

 ........................................... CENTRE(D›AFFAIRE(ET(DE(GESTION  CAFGE4594

 ...............................................................................................BDO ADVISORY4595

 .......................................................................NOMAS INVEST UNLIMITED4595

 ............................................................................................TOP 9 CAR(WASH4595

 ............................................................................................SOCIÉTÉ LINAYAS4595

 ....................................................................................... MAISS LUXURY CAR4596

 .................................................................................BEFORM CONSULTING4596

 ...................................................................... REHHAF FATH MESSAGERIES4596

 ..................................................................................................LAOUNI CASH4597

 .................................................................................... ACHAQ  IMMOBILIER4597

 ......................................................................................... MEG COS SARL-AU4598

4598الب دو كونستريكسيون........................................................................................ 

4598فيرامبيو................................................................................................................. 
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 ....................................................................................................... BLEU AZUR4599

 ....................................................................................................... BLEU AZUR4599

 ............................................................................... RADOUANY CONTRATS4599

 .................................................................................. ISOLAFRERES-MAROC4599

 ........................................................................................................... SHM-SKY4633

 ..........................................................................................MAESTRO EVENTS4633

 .................................................................. STE SOTRAGENERALE SARL AU4633

 ......................................................................SOCIÉTÉ GHORFA TRAVAUX .463م

 ......................................................................................................... RYADS CCI463م

 ....................................................................... TOIT ÉMOI AMÉNAGEMENT463م

 ..........................................................................................AL GHAWT-GREEN463(

 ....................................................................................... WALID AND SALMA463(

 .......................................................................................................... )463اكري حدان

 ........................................................................................................ STE ATIFAR463(

 .................................................................................................CAFE MIC MAC4633

 ............................. STE OLA OMAR LAYACHI ARCHITECTURE SARL AU4633

 .....................................................................................................SHELLBOXES4633

 ........................................................................................ALFAROM GROUPE4634

 ................................................................................. STE DARK DRINK SARL4634

 ....................................................................IKHWANE HOUWARA FILAHA4634

 ...............................................................................................AMA INDUSTRY4635

 .............................................................................TWO BROTHERS TAVERN4635

 .......................................................................HANDASSA SCHOOL PRIVEE4635

 .................................................................................... INTEGRAL BATIMENT4636

 ....................................................................................................TURKYMARC4636

 ....................................................................................................HEMAMEDIC4637

 ....................................................................................................LAMAH SARL4637

 ...................................................................................................DELI CORNER4637

 .......................................................................................................... FORASCO4638

 .................................................................................GMKL INVEST SARL AU4638

 .......................................................................... LIXUS INDUSTRIE SARL AU4638

 ................................................................................................... STE AFAF BUS4638

 ...................................................................... STE GOLDEN BODY SARL AU4639

 .......................................................................................................GALLUMAR4639

 ............................................................................ JOUMANA INDUSTRIELLE4639

 ................................................................................................... ERJATI TRANS463م

 ............................................................................ NZALA MARKET SARL AU463م

 .......................................................................... MARWA ACCESSOIR PNEU463م

 ................................ LA COMPAGNIE DE CAMARADE GROS OEUVRES46مم

 ...............................................................................CONST ARHAI SERVICES46مم

 ............................................SOCIETE HAYAT VERTE AGRICOLE SARL AU46م(

 ...................................................................................................CHAHDA CAR46م(

 ........................................................................................RAMA INVEST SARL46م(

 .............................................................................................. MARWANI CAR(46م(

 .................................................................EL OUADISS TRAVAUX SARL AU463م

 ................................................................................................ GENESIS ROAD463م

 .................................................................................. STE MSALEK TRAVAUX463م

 ................................................................................................TOUDA AFSSAT463م

 ...................................................................................................BETTER AUTO464م

 ........................................................SKOURA PLANET SERVICES SARL AU464م

 .......................................................................STE(AL(BRA(DARAA  SARL(AU464م

 .......................................................................SOCIETE SWIK ONLINE SARL465م

5م46شركة أغمطريس................................................................................................... 

 .....................................................................................................RIJA PROMO465م

 ......................................................................................... CAMELINNI IMMO466م

 ............................................................................................................ARABIDA466م

 ............................................................................ TOMOR TRAVEL SARL AU466م

 ...............................................EFERENCE(METIERS(INDUSTRIELS (R.M.I(466م

 ........................................................................................................... HANDS 8467م

 ...............................................................................................FINCA DE CABO467م

 .....................................................................................SOCIETE SEHTA SARL467م

 .................................................................................................... CSN AGENCY467م

 ...........................................................................................VIE NEGOCE SARL468م

 ....................................................................................................... HBM DECO468م

 ....................................................................................ARROUSAT ELAHLAM468م

 .................MNPC  بمختصم MAGHREB NUT PROCESSORS COMPANY468م

 .......................................................................................................FULL FOOD469م

 ............................................................................................. STE ABDOUAZIZ469م

 .........................................................................................................HMM LINE469م

 ............................................................................................................ARASKIN469م
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 .......................................................................VALNORD DE TANGER SARL46(3

 ....................................................................................................... HBM DECO46(3

 ..................................................................................................... FLAMAZING46(3

 .................................................................................... VAL ATLAS AGRICOLE46(م

 .........................................................................................RD LUXURY HOME46(م

 .......................................................................VALNORD DE TANGER SARL46(م

 ................................................................................................ BLEU CAP SARL46((

 ......................................................................................................LMZ INVEST46((

 ....................................................................................MEMOIRES D›ANTAN46((

 ........................................................................................................FLORENZA46(3

 ......................................................................................................DECO›DARB46(3

 ...............................................................................................................IPEXMA46(3

 ...........................................................................................................SA PATISS46(4

 .................................................................................. NOMAD HOSPITALITY46(4

 .........................................................................................LA VERRERIE BELDI46(4

 ...................................................................................... STE PROMO FTITAM46(5

 ...................... »   LE MONDE DE LA PROTECTION «   5)46ملوند دو لبرتكسيون

 .......................................................................VALNORD DE TANGER SARL46(5

 .................................................................................................... NKR WINAM46(5

 .......................................................................VALNORD DE TANGER SARL46(6

 .................................................................................. HAND-MADE IMPORT46(6

 ....................................................................................................... ESTHE MER46(6

 .......................................................................................DEVELOP BUILDING46(6

 ........................................................................LES TERRASSES DU VALLON46(7

 .........................................................................................................ETS TAHIRI46(7

 .........................................................................LAZAAR ALAMI OF SERVICE46(7

 ........................................................................................................ HIBASREPS46(8

 ..........................................................................................................ATOUZED46(8

8)46صوطمف............................................................................................................... 

 ......................................................................................................HB SURESTE46(8

 .................................................................*AVOAR(PAR(ABREVIATION *AV46(9

 ....................................................................................................... L H S PRINT46(9

 ....................................................................................................... AGROVOLT46(9

 ............................................................................................................... 9)46اش ايك

 ...................................................................................... BAHWA FOOD SARL4633

 ....................................................................................................... COUNCILIA4633

 ..................................................................................................DIMER TRANS4633

 ......... UNDERCUT SARL ENSEIGNE COMMERCIALE BOX CREATING4633

 ........................................................................................................... JADELINE463م

 .............................................................................................. PALAIS BERMAK463م

 ...............................................................................................................TELEC 3463م

 ............................................................... SOCIETE KOUNAFACTOY S.A.R.L463(

 .......................................................................................... STE ALTAIR MEDIA463(

 ................................................................................CAPITAL TRUST BONDS463(

 ....................................................................................H&F(MULTICOMERIO4633

 .....................................................................STE IRRIGATION ELKHORBAT4633

 .............................................................................SOCIETE SOGETREB SARL4633

 ...........................................................................................................VENTISYS4634

4634ليفل اب غيكس................................................................................................... 

 ............................................................................... RAZANE DISTRIBUTION4634

 ....................................................................................... STE SUPRO MAROC4634

 .........................................................................................TAIBA IMMOBILIER4635

 ..........................................................................................PALACE SANITAIRE4635

 ...........................................................................................LAVAZZA MAROC4635

 ..................................................................................................STE TUGHACH4636

 ....................................................................................M-BOOST COMPANY4636

 ...................................................................................................... SOTRALFIDI4636

 ................................................................................................................ S.L.N.C4636

 .......................................................................................CAFE L›ENTOURAGE4637

 ...........................................................................................................BOFINOR4637

 ...................................................................................... OUHSSAIN NEGOCE4637

 ......................................................................................................... CORALINE4637

 ...........................................................................................TAWREG NEGOCE4638

 .............................................................................................. STE SAIS PROJET4638

 ...........................................................................................STE(AFRAH  SAFAE4638

 ........................................................................BEL GLOBAL DISTRIBUTION4638

 .........................................................................................................PROVETEX4639

 .......................................................................GENERAL EXPRESS SERVICES4639

 ...................................................................................................STE TIDIGHST4639

 .............................................................................................. STE ASAMR CAR4643
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 ............................................................................................................S.S.M.TM4643

 .....................................................................................SOCIETE TACOPATISS4643

 ..................................................................... ALLO AMBULANCE MEDICAL464م

 ............................................................................................ STE MEDYOUNIR464م

 .............................................................................SOCIETE PROMO FTITAM464م

 .................................................................................. « STE FRJ-FARAJ SARL «464م

 .................................................................................................. KENI TRANSIT464(

 .....................................................................................................BC-PHARMA464(

 STE LABORATOIRE ORIENTAL DE CONTROLE ET ESSAI

 .............................................................. (GEOTECHNIQUE  (LOCEG464(

 .................................................................................................................  AB.IT4643

 ....................................................................................................... HEURE CAR4643

 ..................................................TRAVAUX  DIVERS(AMANE »SOTRAMA«4643

 ..............................................................................................COSMOMAROC4643

 ...............................................................................................HYDRO POWER4643

 ................................................................................LE BRUXELLOIS EVENTS4644

 .........................................................................................................FRIGODAR4644

 .......................................................................................... 4644شركة بريك أكوا بم ك

4644سليممنية بالستيك............................................................................................... 

 ................................................................................ STE ALIYANISS SARL AU4645

 ................................................................................................. LOKMAN IMO4645

 ........................................................................................ NG MANAGEMENT4645

 ........................................................................................ LAS IMMOBILIERES4646

 ........................................................................................................ EDITBOOK4646

 ...........................................................................................SODISAL SARL AU4646

 ......................................................................................................FARIS GATES4647

 ............................................................................................... PLATON TRANS4647

 ...............................................GLOBAL CARROSSERIE MAINTNENANCE4647

 ............................................................................................... SMART WORKS4648

 ..................AGENCE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPERTISE4648

 .......................................................................................... FAMELES SARL AU4648

 ..............................................................................SOCIÉTÉ EXTRABAT SARL4649

 ..................................................... SOCIÉTÉ JMEL MOHAMMED SARL AU4649

 ........................................................................................................ NRJ MOTO4649

 .....................................................................IMO-STANDING IMMOBILIER4649

 .........................................................................................................SOLAIRIUS4653

 ...............................................................INMOBILIARIA MONTEPRINCIPE4653

 ...............................................................................IDEAL AUTO ENTRETIEN4653

 ..............................................................................................OTLOOK MOTO465م

 ........................................................................................... STE PANORAMED465م

 ............................................................................OSSOUD ACHAMAL SARL465م

 ....................................................................................................STROA م465 ستروا

 .............GROUPE GROWTH DE CONSEIL ET DES INVESTISSEMENTS465(

 ....................................................................................................STROA  465ستروا(

 .......................................................................................... REAL-SAT 465 يمل سمت(

 .......................................................SOCIETE DIAMOND FRUITS SARL AU465(

 ....................................................................................................STROA  4653ستروا

 ................................................................................ SOCIETE LEKFI SARL AU4653

 ....................................................................................................STROA  4653ستروا

 ............................................................................. SOCIETE FRUITS D›HIVER4653

 .....................................................................................................STROA 4654ستروا

 ..................................................STÉ KEYDESIGN SARL AU  4654شركة كيديزاين

 .................................................................................................... MH CONSEIL4654

 ................................................................................... RHAOUTI TRANS LOG4654

 .................................................................................................................  RIVAS4655

 ....................................................................................................... METOLCAR4655

 .............................................................................. TIMAHDITE APPLES CITY4655

 ...................................................................................... OREXIANS SERVICES4655

 .............................................................................(ATLAS(AGROTECH (SARL4656

 ..............................................................................................THI LOGISTIQUE4656

 ............................................................................................... STE ZED TRANS4656

 ..................................................................................MAHARAT INGENIERIE4657

 .................................................................................... KAOUACHI TRAVAUX4657

 .................................................................................................STE: HAIRPLUS4657

 ...........................................................................DS(TRADING(CO.  SARLAU4657

 ...............................................................................................................ALHIF 14658

 ................................................................................................. SUP COUTURE4658

 .............................................................. STE EXPLOITATION CHAFAI SARL4658

 .............................................................STE EXPLOITATION JOUDAR SARL4658

 .............................................................................................................IDAFOUI4659
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 ..............................................................................................DORION TRANS4659

 ......................................................................................INDUS RAYONNAGE4663

 ...........................................................................................................AG BUILD4663

 ................................................................................................LIFESTYLE BY M4663

 .................................................................................................T. Y. I(SERVICES4663

 ................... RESTAURANT LE SKIPPER SARL AU   م466اطعم لوسكيبر ش.م.م

 ...............................................................................................GHITABIM SARL466م

 ..........................................................................................FIRSTRIM SARL AU466م

 ................................................................................... GROUPE SOUKKANIA466(

 ............................................................................. EM LUXURY TRANSPORT466(

 ................................................................................... SCHELDER ADVISORY466(

 ............................................................................. STE TAIMATE FRUIT SARL466(

)466زهرة طراك............................................................................................................ 

 ............................................................................................................TASSORT4663

 .......................................................................................ZOUARHI TRAVAUX4663

 .................................................................. TAMOUZIGA MANDI TOURIST4663

 ..................................................................................................A&T(TRAVAUX4663

 ..................................................................................AL MADINA BUILDING4664

 .........................................................................BAHA AFRI-EUROPE TRANS4664

 ..................................................................... L3D METAL MAROC SARL AU4664

4665زينة سكن............................................................................................................. 

 ................................................................................................ ABYSSE DESGN4665

 ..................................................................................................GPA BUSINESS4665

 ...................................................................................... SWISSPORT MAROC4666

 ..........................................................STE(BEND«S(BROTHERS(COMPANY4666

 ............................................SWISSPORT EXECUTIVE AVIATION MAROC4666

 ..................................................................................................... LPH SERVICE4666

 ...................................................................................CA PROTEINE MAROC4666

 ................................................................. BUSINESS & DECISION(MAROC4667

 ..............................................................................................................MAVIRA4667

 .....................................................................................SENHAJI DE CHANGE4668

 ........................................................................................................ ICB INVEST4668

 .................................................................... MJR(SERVICES »EX(MEL(FOOD4668

 ...............................................................MA TRANSPORT ET LOGISTIQUE4669

 .................................................................................................................  TIMM4669

 ..................................................................................DUHAMEL BLIMBAUM4669

 ...........................................................................................................EDUKATY4669

 .................................................................................... BURO SUPPLY STORE4673

 .......................................................................................DOMINION GROUP4673

 .................................................................................STE FLEURS DU JARDIN4673

 ...................................................................................................ATLAS INVEST4673

 .................................................................................... BURO SUPPLY STORE467م

 ...................................................................................................... SNACK FISH467م

 ................................................................................... CASTI POISSON FRAIS467م

 .................................................................................. THE STADIUM COFFEE467(

 ............................................................................. SOCIETE MOBILE HOUSE467(

)467 ريت بر ش.م.م................................................................................................... 

 ..........................................................................................AYA CINTRUC SUD467(

 ...............................................................................................CLINIQUE TAZA4673

4673نمدين فدالي لوكس كم .......................................................................................... 

 ................................................................................SOCIETE TABOULMANT4673

 ..................................................................................LAAS-TECH SOLUTION4673

 .....................................................................................PALMERAIE LES AMIS4674

 ......................................................................................CASH PLUS TRIVIZO 4674

 ................................................................................................MADSAB TRAV 4674

 ............................................................................ORIENTAL HOME DESIGN4675

 ................................................................................................. BINEW VISION4675

 ...................................................... BUILDING DERVICE INTERNATIONAL4675

 ....................................................................................................... ESS-DECOR4676

4676سعد & نمن طرنسبو ........................................................................................ 

 ............................................................................................MENABILIAT SUD4676

 ................................................................................... TEMPS DU BATIMENT4676

 ........................................................................................STE SABLI TRAVAUX4677

 .......................................................................................................MS STUDIO4677

 ..........................................................................................................LOCAFISH4677

 ............................................................................ STE PIZZERIA EZ ZOUHRI4678

 ................................................................................................. BINEW VISION4678

 ............................................................................... STE ECO ASSESSEMENT 4678

 ..................................... STE HUILERIE ZOYOUT AL MAGHRIB SARL AU4678

 ...................................................................................................EVEFIM PRIVE4679
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 ..............................................................................................GREEN EXTRACT487م

 ................................................................................ SIWERGY MAROC SARL487م

 ....................................................................FERME PEDAGOGIQUE RANIA488م

8م48كروب سيفر ترونز................................................................................................ 

 ..................................................................................................... OFFICE ZAKI488م

 ..............................................................................................................KRISTAS489م

 ....................................................................TAZI DECORATION ET TABICIE489م

 ................................................................................................................COJIRA489م

 ...............................................................................................BDO ADVISORY489م

 .................................................................................................... EST FID COM48(3
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 ......................................................................FRIGO KANDOUL SIDIKHIAR48(3

 ....................TNS MOBILE INTERNATIONAL BRANCH IN MOROCCO48(3

 ...................................................................................... ECO-GREEN POWER48(3

 ................................................................................ STE PHYTO NADA SARL48(م

 ................................................................................ STE AIT ALI OUHASSOU48(م

 ..................................................................EL OUARGHI ORIENT SERVICES48(م

 .............................................................................................TANABTOUL TEX48((

 ....................................................................................... SOSTRANA MAROC48((

 ............................................................ HOCEIMA DES PRODUITS DIVERS48((

 .............................................................................................. SAKAN PERFECT48((

 ..................................................................... STE TERRE HEUREUSE TRANS48(3

 ............................................................STE LE PROFESSIONNEL DU PNEU48(3

 ..................................... SOCIETE D›ENGRAISSEMENT DES DOUKKALA48(3

 ...........................................................................STE PEAK NOGOTIATIONS48(4

 ................................................. INDUSTRIAL TECHNOLOGY SOURCING48(4

 .............................................................................STE MENUICON SARL AU48(4

 ................................................................................ STE AIT ALI OUHASSOU48(4

 ................................................................................ STE AIT ALI OUHASSOU48(5

 ....................................................................................... TRANSFERT DARNA48(5

 ................................................................................ VIANDE DISTRIBUTION48(5

 ............................................................RETAIL(HUB(INNOVATION  FZ(LLC48(5

 ...............................................................................................AMGOUD TRAV48(5

 ................................................................................ VIANDE DISTRIBUTION48(6

 ................................................................................ VIANDE DISTRIBUTION48(6

 ........................................................................................................E-LOGISTIC48(6

 ................................................................................................AMA HOLDING48(6

 ...........................................................................................................E-VIANDE48(6

 ...........................................................................................................E-VIANDE48(7

 ...........................................................................................................E-VIANDE48(7

 ....................................................................................SECURITE NORD SUD48(7

 .............................................................................................AGRESTYLE SARL48(7

 ...........................................................................................................E-VIANDE48(7

 ........................................................................EDDYAFA(TRAVEL & EVENTS48(8

 .................................................................................................BOURAMI CAR48(8

 .........................................................................................STE AGLIL HICHAM48(8

9)48أدن ستوديو.......................................................................................................... 

 ..................................................................................................NATURACTIVE48(9

 .............................................................................................CLINIQUE LE LAC48(9

 .............................................................................................NKKOUR TRANS48(9

 .....................................................................................................RENNES CAR4833

 .................................................................................... IMMOBILIERE BELAZI4833

 ...............................................................STE(KH& BEN(TRAVAUX(SARL(AU4833

 .........................................................................MANFALOUTI IMMOBILIER483م

م483لوفمترانس  ش.م.م ش و....................................................................................... 

 .....................................................................................FISH COSTAMAR AYA483م

 ............................................................L›EVEIL- GROUPE(SCOLAIRE(PRIVE483م

 ..................................................................................................... SHOW & CO483(

 ............................................................................................................RAZLINK483(

 .................................................................................AGHBALOU - TRAVAUX4833

 ..................................................................................STE ALTAMEX SARL AU4833

 .................................................................................... KARAMA RECYCLAGE4833

 ................................................................................................... BUENA DECO4834

 ...................................................................................................... ALLURE SPA4834

 .................................................................................................CARRIERE TAGI4834

 .........................................................................................................ZAKATRAV4835

 ...................................................................................SECURITE NORD SUD 4835

 ........................................................................... MARRAKECH EXPANSION4835

 ..........................................................................................SMILE DRIVE CARS4835

 ...................................................................................................... SOTRAGUIR4835

 ..........................................................................................AYK IMMOBILIERE4836

 ......................................................................................................... BANDISTR4836

 ..................................................................................................... POLYMATRA4836

 ..................................................................................MOGHREB 3 SERVICES4837

 ...................................................................................................... SOTRAGUIR4837

 ........................................... MATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT4837

 .....................................................................................................TOYA TRANS4837

 .............................................................................. COM-GOING(SARL (A.U(4838

 .............................................................................................TM-TEX GROUPE4838

 ..........................................................................................STE GRIFF-WORLD4838

 ..........................................................................................SNACK RIM FOOD4838
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 ......................................................................................GEMBA REAL ESTATE4839

 .................................................................................................................  UCAN4839

 .................................................................................................................PRO SI4839

 ............................................................................................... 4843الينم عروب سطو 

 ..................................................................................................RIZAID TRANS4843

 ..........................................................................STATION KHALESS FRERE «4843

 .................................................................................................... CAFE TAMSIT4843

 ...................................................................................ELANSARI TRANSFERT484م

 ......................................................................................STE NAJOUA PHONE484م

 ...................................................................................................CHABAKI CAR484م

 ..........................................................................................STE TECH MAKERS484(

 ............................................................... TOP NOTCH TRANSPORTATION484(

 ........................................................................................ LA GRAN ESTRELLA484(

 ...............................................................................................ATHENA METAL4843

 SOCIÉTÉ TAZI DE NETTOYAGE GARDIENNAGE RESTAURATION

 ......................................................................................................TNGR4843

 .............................. CENTRE SOUKAYNA BIROUK DE KINESITHERAPIE4844

 ................................................................................ GUEDMIOUA TRAVAUX4844

 ...............................................................................................PHOBOS IMMO4844

 ............................................................SOCIETE BELGA DEVELOPPEMENT4845

 ....................................................................................................... DUEL BATIS4845

 ......................................................................................................... TRAMOUL4845

 ..........................................................................................................ENG TRAV4845

 ..................................................................................DAR AL KHAIR EVENTS4846

 ....................................................... (BATIMENT AIN ATIQ( 4846عمم ة عين عتيق

 .................................................................................... ENAD DISTRIBUTION4846

 ..............................................................AZAMI & CHAT(TRAVAUX(DIVERS4847

 ..............................................SOCIETE INTERNET PERMISSION MAROC4847

 ..................................................................SOCIETE ZOUTRAD COMPANY4848

 ................................................................................................... DOUKAMEK  4848

 .............................................................................. WWCT INTERNATIONAL4848

 ......................................................................................MY HOME ADDRESS4848

 ................................................................................OUARDI INFO SARL AU 4849

 ........................................................................A-Z PICTURE PRODUCTION4849

 ................................................................GROUPE SCOLAIRE LAITH PRIVE4853

 ...................................................SOUND ENERGY MOROCCO EAST LTD4853

4853نيو كونستريكسيون أفريكم ام وك....................................................................... 

 ........................................................................................................... HUPPEEX4853

 ........................................................................................................... SUDAFER485م

 ...........................................................................................................(RN TAYA485م

 ............................................................................................... MASTER HOME485م

 .............................................................................................................MH ECO485م

 ...........................................................................................S.T.B.J LOG S.A.R.L485(

 .......................................................................................................... SOMAFEC485(

 ............................................................. EXPLOITATION DE CARRIERE ISLY485(

 ............................................................................................... TISSUS FETTAHI485(

 ...................................................................................................... Z.M.KOPAN4853

 .................................................................................................... LIYA GLOBAL4853

 .................................................................................................................  I.H.D4853

 ...............................................................................................FARM TO TABLE4853

 .................................................................................................... LIYA GLOBAL4853

 ...............................................................................................BUSINESS TALBI4854

 .................................................................................................... LIYA GLOBAL4854

 ...........................................................................................S.T.B.J LOG S.A.R.L4854

 .............................................................. STE WORD.MAINTENANCE SARL4855

 ......................................................................................................TOGOMORI4855

 .................................................................................................... MULTIGRAIN4855

 ............................................................................................................. 4855فم ام تريد

 .........................................................................................................LIMPIA RIF4856

 ......................................................................................SOLAR POWER PLUS4856

 ...............................................................................................................RICARA4856

 ..........................................................................................CENTRE(ID1 PRIVE4857

 .................................................................................IMAN IMPORT EXPORT4857

 ..............................................................................................MED IMMEUBLE4858

 .................SOCIETE GUEROUANE DE GARDINNAGE ET NETTOYAGE4858

 ............................................................................................... 4858هيركوليس إنفست

 ...........................................................ARION(PARTNERS & CONSULTING4858

 .................................................................................................... MY COFE GO4859

 .............................................................................................ZAMORA TRANS4859

 .............................................................................................................BATIKAB4859
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 ...................................................................................................... AGRONARA4859

 ................................................................................................ SOCIETELIBINA4863

 ..........................................................THE NORTHWEST COMPANY SARL4863

 ....................................................................................................TAFRA IMPEX4863

 ...........................................................................................TOP ROULEMENT486م

 ............................................................................................... KAS-RABHI CAR486م

 ...................................................................................................DRAIS ROUTE486م

 .................................................................................... ALB CONSTRUCTION486م

 ...................................................................................................... ABED PROD486(

 ...................................................................................................OYED GROUP486(

 .................................................................................................. PUSH CENTER486(

 ................................................................................MAROUANE BATIMENT4863

 ........................................................................................... PECP SOLUTIONS4863

 ................................AGRPEST MANAGEMENT CONSULTING SARL AU4863

 ......................................................................... STE S N J TRANSPORT SARL4864

 ..................................................................................................M. ASSOCIATE4864

4864ك ب اسوسيي...................................................................................................... 

4865اينم ة فرذ............................................................................................................. 

 .............................................................................................WINEO GESTION4865

 .............................................................................................................SALKAW4865

 .............................................................................................................SALKAW4865

 ............................................................................................................... LUMSA4865

 ............................................................................................................... LUMSA4865

 ...............................................................................................................PULSIM4866

 ........................................................................................................PENSARCO4866

 ........................................................................................................PENSARCO4866

 ........................................................................................................PENSARCO4866

 .............................................................................NOHA DEVELOPPEMENT4866

 ......................................................................................................RITAGE MEK4867

 ................................................................................................................. 4867تمفيترا)

4867 يكم دو3 ايفنت.................................................................................................. 

 .................................................................................................................  V3634867

 .........................................................................................................KB HOUSE4868

 .....................................................................................................STE CITYCUT4868

 ............................................................................... AHMED BEN NASR FISH4868

 ...............................................................................................SOUSSE TRAVEL4869

 PERFORMANCE(GROUPE(MAROC ‹ › بيرفو امنس غروب ام وك ‹ بجم

 ...................................................................................................... ‹PGM4869

 .............................................................................................. GATAATRAVAUX4869

 ....................................................................................... SOCIETE CLUB MED4869

 .................................................................................................. ARBAOUI CAR4869

 ................................................................... SOCIETE RAKA TRAVAUX SARL4873

 ............................................................................................................LBAADID4873

 ....................................................................................................... AL MOUAD4873

 ................................................................................. NOOR ARCHITECTURE4873

 ...................................................................................INDU SALT COMPANY4873

 ...............................................................................................................USPACE487م

 ............................................... -DISTRIBUTEUR EL YAZAL SARL-AU م487شركة

 ............................................................................................... AHLAM PLATRE487م

 ........................................................................... DAR AL BAHTE AL HADITA487م

)487اركز االعممل سلوان............................................................................................ 

)487كمسكدين.............................................................................................................. 

 .......................................................................STE UNIVERSITE ISKAN SARL487(

 ..............................................................................STE SAHARA TISSIR SARL4873

 ..........................................................................STE MELHO PRODUCTION4873

 ...........................................................................................................IBTI(SPA 24873

 .............................................................................................................. IBTI SPA4874

 ................................................................................................TRADING AREA4874

 ........................................................................................................HILLS CAFE4874

 ........................................................................................................HILLS CAFE4875

 ....................................................................................... HAFIDI MY LAHCEN4875

 ......................................................................................................MONDELLO4875

 ............................................................................................................SPOTTER4875

 ......................................................................................... DIBAJA PRIVE SARL4876

 ...............................................................................................HAOUZ THERM4876

 ................................................................... STE EL OUADNIH TRANS SARL4876

 ...................................................................... MEKMA AGROALIMENTAIRE4877

 ...................................................................................................... RABIA TECH4877

 ...............................................................SECURITE PROTECTION MAROC4877

 ................................................................................................................ FUCHS4877
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 ............................................................................. MONCEF PIÈCES MOTOS4878

 ............................................................................... PALAIS DE FES DAR TAZI4878

 ..................................................................................... OPTIC OUARZAZATE4878

 ........................................................................................................5XNEGOCE4879

 ............................................................................ MOZAHIM IMMOBILIERE4879

 ............................................................................................. SILODIS CENTRE4879

 ............................................................................GOURMET COLLECTIONS4883

 ..........................................................................................K.F DISTRIBUTION4883

 ...............................................................................RIAD LA MAISON VERTE4883

 ...............................................................MAGHREB WOOD LAMINATION488م

 .......... ETTABLISSEMENT ABBAD DE FER ET FABRICATION METALES488م

 .................................................................................................................  SHOP488م

 ............................................................................................ MARIANO FOOD488(

 .....................................................................................................BELLA CREPE488(

 ...............................................................SOCIÉTÉ »RUN(HAFID « SARL(AU488(

 ................................................................................... MJ TRAVTOP SARL AU4883

4883ال فوالي دو ي...................................................................................................... 

 ............................................................................................... MASTER HOME4883

 .........................................................AL ANDALOUS MEATS AND FOODS4883

 ....................................................................................... LEBLANC PRESSING4884

4884شركة تيزطوطين  ينت كم .................................................................................... 

 ........................................................................................... MM LIFE SCIENCE4884

 ...................................................................................................EPICES BILADI4885

 .......................................................................................PENSION KENNEDY4885

 II.  -  إعالنات قضائية

4886املحكمة التجم ية بطنجة..................................................................................... 

4887املحكمة التجم ية بمكنم3................................................................................... 

4887املحكمة التجم ية بمراكش................................................................................... 

4893املحكمة التجم ية بفم3....................................................................................... 

4893املحكمة  التجم ية بملربمط................................................................................... 

)489املحكمة التجم ية بملدا  البيضمء......................................................................... 

)489املحكمة  التجم ية بو دة..................................................................................... 

4893املحكمة التجم ية بأكمدير...................................................................................... 

4894املحكمة االبتدائية بإنزكمن................................................................................... 

4894املحكمة  اإلبتدائية بو زازات............................................................................... 

4894املحكمة  اإلبتدائية بسطمت................................................................................ 

4895املحكمة االبتدائية بتطوان.................................................................................. 

 ................................................................................. 4895املحكمة االبتدائية بملعيون

 ................................................................................ 4895املحكمة االبتدائية بخريبكة

4895املحكمة االبتدائية بسيدي سليممن.................................................................... 

4896املحكمة االبتدائية بملخمسيمت........................................................................... 

 ............................................................................... 4896املحكمة االبتدائية بوادي زم

4896املحكمة االبتدائية بملجديدة............................................................................... 

4896املحكمة االبتدائية بسال....................................................................................... 

4896املحكمة االبتدائية ببرشيد................................................................................... 

 .................................................................................... 4896احكمة االستئنمف بفم3

 III.  -  إعالنات إدارية

4898وزا ة الداخلية )اديرية الشؤون القروية).......................................................... 

4899وكملة الحوض املمئي لسبو.................................................................................... 

استد اك تعديلي ملشروع املرسوم املعلن أنه ان املنفعة العماة تزويد ادينة 

واملنشو   األول  اد يس  انطالقم ان سد اوالي  الشروب  بمملمء  فم3 

بملجريدة الرسمية عدد 8م)5 بتم يخ  م3 أكتوبر )م3) الصفحة 9938 

9م3)  يونيو  9م  بتم يخ   5564 عدد  التعديلي   واالستد اك 

4937صفحة 9733 ......................................................................................... 

 4979 عدد  الرسمية  بملجريدة  املنشو   املرسوم  ملشروع  تعديلي  استد اك 

بتم يخ  ) أبريل 338) املعلن أنه ان املنفعة العماة تزويد 9)م دوا ا 

4938تمبعم إلقليم الجديدة بمملمء الشروب....................................................... 
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م498  عدد  الرسمية  بملجريدة  املنشو   املرسوم  ملشروع  تعديلي  استد اك 

بتم يخ  6م أبريل 338) املعلن أنه ان املنفعة العماة تزويد 3)م دوا ا 

4939تمبعم إلقليم الجديدة بمملمء الشروب....................................................... 

 4979 عدد  الرسمية  بملجريدة  املنشو   املرسوم  ملشروع  تعديلي  استد اك 

بتم يخ  ) أبريل 338) املعلن أنه ان املنفعة العماة تزويد 9)م دوا ا 

3م49تمبعم إلقليم الجديدة بمملمء الشروب....................................................... 

استد اك تعديلي إلعالن عن وضع ونشر اشروع اقر  التخلي املنشو  نصه 

443م 4م ان  ممدى األخرة  بتم يخ   5547 الرسمية عدد   بملجريدة 

 )3) فبراير 9م3)) واملعلن أنه ان املنفعة العماة تثنية الطريق الوطنية 

الكيلواترية  النقطة  بين تطوان وشفشمون، ان  الرابطة ان   (  قم 

333+66 إلى النقطة الكيلواترية 833+77 وبملتخلي عن الكية القطع 

)عمملة  والحمراء  الزينمت  بجممعتي  الغرض  لهذا  الالزاة  األ ضية 

مم49إقليم تطوان)........................................................................................... 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ايدان اإلشهم  القمنوني إثبمت هويتهم والسلطمت املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدا ة أية اسؤولية فيمم يتعلق بمضمون اإلعالنمت.

 I.  -  إعالنات قانونية
إئتممنية أبعقيل

زنقة  بل تمزكة،)عمم ة)3م،)اكت9)م،)أكدال،)

الربمط

337.77.98.93

DIGISUCCESS
SARL

تأسيس شركة
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تقر  إحداث شركة) م)3)) ينمير) 3م)
احدودة خصمئصهم) اسؤولية  ذات 

كملتملي):
DIGISUCCESS(:(تسمية الشركة

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 
اسؤولية احدودة.
نشمط الشركة):

وخدامت) الرقمية  التجم ة 
اللو يستيك الرقمي.

توفير انصمت البيع عبر االنترنيت.
االستيراد والتصدير.

االستشم ة في التسيير والتواصل.
53)شم ع فرنسم) (: املقر اال تممعي)

شقة)مم)أكدال الربمط.
املدة):)99)سنة.

د هم) 33.333م) (: الرأسممل)
احر ة بملكمال.

وزع  أسممل إلى) (: توزيع  أسممل)
33م  انهم) كل  قيمة  حصة،) 333م)
افقير) السيد شمكر  الكية  في  د هم 

والسيد بوبكر الين انمصفة.
التسيير):)السيد بوبكر الين.

بملسجل) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ي للمحكمة التجم ية بملربمط)
فبراير) (9 بتم يخ) (899 تحت  قم)

م)3)،)سجل تجم ي  قم)49373م.
للخالصة والنشر

1 P

PREMIUM CARREAUX
SARL

 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي :  قم ك م ل 9م

تجزئة اوالد ااطمع - تمم ة

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) م)3)،) ينمير) م))

كم وو«) »بروايوم  اسم) تحمل 

ش.ذ.م.م تتوفر على املميزات التملية):

9م  ل) م) :) قم ك) املقر اال تممعي)

تجزئة اوالد ااطمع)-)تمم ة.

الهدف اال تممعي):

بيع اواد البنمء.

اقمول أشغمل اختلفة.

انعش عقم ي.

ادة االستمرا ):)99)سنة.

د هم،) 33.333م) (: اململ)  أ3 

اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)33م 

د هم اوزع كمم يلي):

333م  (: تحيفة) آسية  السيدة 

حصة.

:)تم تعيين السيدة آسية) التسيير)

تحيفة والسيد احمد أاين الفياللي)

كمسيرين للشركة ملدة غير احدودة.

ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

فمتح ينمير وتنتهي في)م3)ديسمبر.

لتكوين) (%5 بعد اقتطمع) (: األ بمح)

يوزع) القمنوني،) االحتيمط  صندوق 

البمقي على الشركمء)حس9 حصصهم.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  بتمم ة  االبتدائية 

التجم ي  قم)959م3م.

2 P

ENCHERS.MAT.PRO
SARL

 أسمملهم : 33.333م د هم
املقر اال تممعي : الكية الرال 
 ممعة الصبمح دوا  برينيس 

الصخيرات - تمم ة
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) م)3)،) ينمير) 8م)
»أونشير.امت.برو«) اسم) تحمل 
املميزات) على  تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.و 

التملية):
الرال) الكية  (: اال تممعي) املقر 
برينيس) دوا   الصبمح   ممعة 

الصخيرات تمم ة.
الهدف اال تممعي):

تأ ير املعدات الصنمعية واآلالت.
التجم ة بشكل عمم.

نقل البضمئع.
ادة االستمرا ):)99)سنة.

د هم،) 33.333م) (: اململ)  أ3 
اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)33م 

د هم اوزع كمم يلي):
333م  (: السيد عبمد عبد الكريم)

حصة.
السيد عبمد) تعيين  تم  (: التسيير)
عبد الكريم كمسير للشركة ملدة غير)

احدودة.
ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

فمتح ينمير وتنتهي في)م3)ديسمبر.
لتكوين) (%5 بعد اقتطمع) (: األ بمح)
يوزع) القمنوني،) االحتيمط  صندوق 
البمقي على الشركمء)حس9 حصصهم.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
السجل) تحت  بتمم ة  االبتدائية 

التجم ي  قم)335)3م.
3 P

RBPR
SARL

 أسمملهم : 33.333م د هم
املقر اال تممعي : بلوك ت ز  قم م
حي   مء في هللا يعقوب املنصو 

احل  قم ب الربمط
حل الشركة

 بمقت�سى عقد عرفي بتمم ة بتم يخ
3)3))قر  شركمء)شركة) 4م)ديسمبر)

»  ب ب  «)ش.ذ.م.م.)ام يلي):
حل لشركة)»  ب ب  «)ش.ذ.م.م.

وتعيين السيد عبد السالم داني)
التصفية) وعنوان  للشركة  كمصفي 
هو):)بلوك ت ز  قم)م)حي   مء)في هللا)
يعقوب املنصو  احل  قم ب الربمط.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بملربمط تحت  قم)م397مم 

بتم يخ)مم)فبراير)م)3).
4 P

 LOGISTIQUE ET SERVICE
NADOR
SARL AU

لو ستيك وسرفيس النمضو 
ش.ذ.م.م

بتم يخ) املنعقد  املحضر  بمقت�سى 
الوحيد) املسير  قر   م)3)) ينمير) 9م)
وسرفيس) »لو ستيك  شركة) في 
 LOGISTIQUE ET النمضو «)
ذات) شركة  (SERVICE NADOR
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 
د هم،) 33.333م) الوحيد،) أسمملهم)

ام يلي):
النظمم) ان  (( املمدة) تعديل 

األسم�سي للشركة بإضمفة):
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بملعمولة) النقل  عملية  تنظيم 

لغرض الشركة.

للبضمئع) والدولي  الوطني  النقل 

لحسمب الغير.

النظمم) ان  (5 املمدة) تعديل 

األسم�سي للشركة بإضمفة):

املقر الجديد للشركة):)اراب تحت)

ا �سي  قم)4)نظم ة األوقمف حي املطم )

النمضو .

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) بمملحكمة  الضبط 

النمضو ،)بتم يخ)3)فبراير)م)3))تحت)
 قم)36).

الشريك الوحيد

 الل غودان

5 P

TUNIMAR AGRO
SARL

بتم يخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 

بملدا  البيضمء) 8م3)) ام 3) و4م) (7

اجموع) نصري  أحمد  السيد  فوت 

ذات) الشركة  في  333م) حصصه)

 TUNIMAR املحدودة) املسؤولية 

بملسجل) املسجلة  (AGRO SARL

تحت  قم) البيضمء) بملدا   التجم ي 

هشمم) السيد  لفمئدة  م6مم385)

حداد كمم هو اسجل بسجل اإليداع)

تحت  قم) التجم ي  السجل  في 

699588)بملدا  البيضمء.

تم) املذكو ة،) األسهم  نقل  وبعد 

ام 3) و4م) (7 بتم يخ) إعداد احضر 

8م3)،)الذي قر  بمو به ام يلي):

بصفته) الحداد  هشمم  السيد 

املذكو ة) للشركة  الوحيد  الشريك 

وبملتملي تحول الشركة إلى شركة ذات)

ذات) شركة  إلى  احدودة  اسؤولية 

اسؤولية احدودة اع اسمهم وحيد،)

كمم تمثلهم اآلن اسيرتهم السيدة ااينة)

الحمميني.

وتحيين النظمم املؤسس للشركة.
السجل) في  القمنوني  اإليداع   قم 

التجم ي):)699588.

6 P

STE SOO BP CORP
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بملدا )
تم) م)3)) ينمير) ((6 بتم يخ) البيضمء)

تأسيس شركة بمملواصفمت التملية):
 STE SOO BP CORP (: التسمية)

SARL
املقر اال تممعي):)9)تجزئة صمبرين)

سيدي اعروف الدا  البيضمء.
البيع والقيمم) (: الهدف اال تممعي)

بمالستيراد والتصدير والتجم ة.
ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الرأسممل):)33.333م)د هم.

الحصص):
السيد عمر حتيمي)533)حصة.

السيدة سم ة حتيمي)533)حصة.
السيد عمر) تعيين  تم  (: التسيير)
الوطنية) للبطمقة  الحمال  حتيمي 
سم ة) والسيدة  (BK37(738  قم)
حتيمي الحمالة للبطمقة الوطنية  قم)
ملدة) للشركة  اسيران  (BK3445)م

غير احدودة.
ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

فمتح ينمير إلى)م3)ديسمبر.
املدة):)تم تحديدهم في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
للدا ) التجم ية  بمملحكمة  القمنوني 
البيضمء)بتم يخ))م)فبراير)م)3))تحت)
3م7653)والسجل التجم ي  قم)  قم)

م48965.
7 P

STE DELTA MOTO
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بملدا )
تم) م)3)) ينمير) ((8 بتم يخ) البيضمء)

تأسيس شركة بمملواصفمت التملية):
 STE DELTA MOTO (: التسمية)

SARLAU
مم  شم ع) (75 (: اال تممعي) املقر 
ينمير الطمبق األول الشقة)69م)الدا )

البيضمء.

أ زاء) بيع  (: اال تممعي) الهدف 

الد ا مت النم ية بملجملة والتجم ة.

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

بملشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسممل):)33.333م)د هم.

السيد اصطفى كثير) (: الحصص)

333م)حصة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

للبطمقة) الحمال  كثير  اصطفى 

اسيرا) (BE7355(7 الوطنية  قم)

للشركة ملدة غير احدودة.

ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

فمتح ينمير إلى)م3)ديسمبر.

املدة):)تم تحديدهم في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

للدا ) التجم ية  بمملحكمة  القمنوني 

البيضمء)بتم يخ))م)فبراير)م)3))تحت)

5م7653)والسجل التجم ي  قم)  قم)

.489655

8 P

 STE LES TERRASSES DE LA

ROCADE
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بملدا )

تم) م)3)) ينمير) 8م) بتم يخ) البيضمء)

تأسيس شركة بمملواصفمت التملية):

 STE LES TERRASSES(:(التسمية

DE LA ROCADE 

املقر اال تممعي):)احل  قم)))هدية)

الرحمة)GH3)عمم ة)A)دا  بوعزة الدا )

البيضمء.

الهدف اال تممعي):)اقهى.

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

بملشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسممل):)33.333م)د هم.

العملي) عبد  السيد  (: الحصص)

غالم)333م)حصة.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

العملي غالم الحمال للبطمقة الوطنية)
ملدة) للشركة  اسيرا  (M94939  قم)

غير احدودة.

ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

فمتح ينمير إلى)م3)ديسمبر.

املدة):)تم تحديدهم في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

للدا ) التجم ية  بمملحكمة  القمنوني 

البيضمء)بتم يخ))م)فبراير)م)3))تحت)
4م7653)والسجل التجم ي  قم)  قم)

.489653

9 P

ديوان األستمذة انى طمو3

اوثقة بملدا  البيضمء
73،)زنقة ليبو ن زاوية شم ع املقمواة

وشم ع احمد السمد3

SOCIETE CHAMILA PRO
SARL

شركة عقم ية
 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي الدا  البيضمء

984 شم ع احمد السمد3

RC : 194121

تلقته) توثيقي  احضر  بمقت�سى 

للجمع) أعاله  املذكو ة  األستمذة 

نوفمبر) ((7 بتم يخ) االستثنمئي  العمم 

الشركة املسممة) عمين شركمء) ((3(3
(: CHAMILA PRO SARL) أسمملهم)

اال تممعي) واقرهم  د هم  33.333م)

984 الرقم) السمد3  احمد   شم ع 

ام يلي):

لطيفة) السيدة  املرحواة  وفمة 

حري�سى زو ة السيد شرايبي.

توزيع حصصهم على و ثتهم.

بتم يخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 
تم تحيين القمنون) ((3(3 نوفمبر) ((7

األسم�سي.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

البيضمء)بتم يخ)5))ينمير)م)3))تحت)
 قم)484)76.

للنسخة والبيمن

10 P
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E Z MARBRE شركة

ش.م.م

دوا  افرا بني بويفرو 

النمضو 

بمقت�سى احضر الجمعية العماة)

م)3)  فبراير) (5 بتم يخ) االستثنمئية 

قر  الشريك الوحيد للشركة شركة)

املقر) تغيير  ش.م.م  (E Z MARBRE

اال تممعي للشركة ان دوا  افرا بني)

بويفرو  النمضو  إلى سكتو  حسمن)

بلوك)3))بوعرك سلوان النمضو .

قرا ) على  الشركمء) صمدق  كمم 

تحيين القمنون األسم�سي للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (8 االبتدائية بملنمضو  بتم يخ)

م)3))تحت  قم)79).

11 P

ALTO MARE شركة

ش.م.م

اينمء بني انصم ، النمضو 

بمقت�سى احضر الجمعية العماة)

م)3)  فبراير) (9 بتم يخ) االستثنمئية 

 ALTO MARE شركة) صمدق شركمء)

433)حصة) ش.م.م على قرا  تفويت)

ليصبح) (SEMONE CERIANI للسيد)

 أسممل الشركة اقسمم كمم يلي):

حشوش احمد)433)حصة.

SEMONE CERIANI 633)حصة.

استقملة) قرا   على  صدق  كمم 

تسيير) ان  سعيد  العمراني  السيد 

السيد حشوش) تعيين  وتم  الشركة 

احمد كمسير وحيد للشركة.

قرا ) على  الشركمء) صمدق  كمم 

تحيين القمنون األسم�سي للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو  بتم يخ)3م)فبراير)

م)3))تحت  قم)95).

12 P

SAMI ZYNE شركة
ش.م.م

حي اوالد لحسن زنقة 65
النمضو 

تأسيس شركة
بملنمضو )) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  م)3)) ينمير) ((9 بتم يخ)
احدودة) لشركة  األسم�سي  القمنون 

املسؤولية):
 SAMI ZYNE شركة) (: التسمية)

ش.م.م.
الغرض اال تممعي):)قمعة االفراح،)

اقهى.
العمليمت) عماة  ميع  وبصفة 
التجم ية والعقم ية التي ترتبط بصفة)
ابمشرة أو غير ابمشرة بهدف الشركة.
:)حي اوالد لحسن) املقر اال تممعي)

زنقة)65)النمضو .
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)
اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)33م 

د هم.
:)تسير الشركة ان طرف) التسيير)

السيد السقملي  بيع.
الشركمء):

السقملي  بيع)333م)حصة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (3 االبتدائية بملنمضو  بتم يخ)

م)3))تحت  قم)33).
13 P

SACHI TEX شركة
ش.م.م

تجزئة العمران  قم ممم سلوان
النمضو 

تأسيس شركة
بملنمضو )) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  ((3(3 أكتوبر) ((( بتم يخ)
احدودة) لشركة  األسم�سي  القمنون 

املسؤولية):
 SACHI TEX شركة) (: التسمية)

ش.م.م.
استيراد) (: اال تممعي) الغرض 
وتصدير) التدوير  وإعمدة  املعملجة 

اواد النسيج الخمم.

العمليمت) عماة  ميع  وبصفة 

التجم ية والعقم ية التي ترتبط بصفة)

ابمشرة أو غير ابمشرة بهدف الشركة.

تجزئة العمران) (: املقر اال تممعي)
 قم)ممم)سلوان النمضو .

 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)33م 

د هم.

:)تسير الشركة ان طرف) التسيير)

السيد دو دي حمفيظ والسيد الحو)

عبد اللطيف.

الشركمء):

الحو عبد اللطيف)33م)حصة.

دو دي حمفيظ)333)حصة.

شيكم  سمير)573)حصة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) 5م) االبتدائية بملنمضو  بتم يخ)

م)3))تحت  قم)34م.

14 P

STOCKHOLM TRANS شركة
ش.م.م

حي عم يض يمسين 5م
النمضو 

تأسيس شركة
بملنمضو )) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  م)3)) فبراير) فمتح  بتم يخ 

احدودة) لشركة  األسم�سي  القمنون 

املسؤولية):

 STOCKHOLM(التسمية):)شركة

TRANS)ش.م.م.

نقل األاتعة) (: الغرض اال تممعي)

غير املصحوبة لحسمب الغير)-)تصدير)

واستيراد.

العمليمت) عماة  ميع  وبصفة 

التجم ية والعقم ية التي ترتبط بصفة)

ابمشرة أو غير ابمشرة بهدف الشركة.

عم يض) حي  (: اال تممعي) املقر 

يمسين)5م)النمضو .
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)33م 

د هم.

:)تسير الشركة ان طرف) التسيير)

السيد الزيمني عبد الحفيظ.

الشركمء):

333م  الحفيظ) عبد  الزيمني 

حصة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (3 االبتدائية بملنمضو  بتم يخ)

م)3))تحت  قم)34).

15 P

LUND CAR شركة
ش.م.م

حي املطم  لطفي م النمضو 

تأسيس شركة
بملنمضو )) عرفي  عقد  بمقت�سى 
م)3))وضع القمنون) 8))ينمير) بتم يخ)

األسم�سي لشركة احدودة املسؤولية):

 LUND CAR شركة) (: التسمية)

ش.م.م.

كراء) (: اال تممعي) الغرض 

السيم ات بدون سمئق.

العمليمت) عماة  ميع  وبصفة 

التجم ية والعقم ية التي ترتبط بصفة)

ابمشرة أو غير ابمشرة بهدف الشركة.

:)حي املطم  لطفي) املقر اال تممعي)

م)النمضو .
 أسممل الشركة):)533.333)د هم)

اقسم إلى)5333)حصة ان فئة)33م 

د هم.

:)تسير الشركة ان طرف) التسيير)

السيد بو ا3 يمسين.

الشركمء):

حممني احمد)333م)حصة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فمتح) بتم يخ  بملنمضو   االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)8م).

16 P

GENERAL BATISSE شركة
ش.م.م

حي اوالد ايمون  قم )7م
 النمضو 

تأسيس شركة
بملنمضو )) عرفي  عقد  بمقت�سى 
م)3))وضع القمنون) 6))ينمير) بتم يخ)

األسم�سي لشركة احدودة املسؤولية):
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 GENERAL شركة) (: التسمية)
BATISSE)ش.م.م.

اقمول) (: اال تممعي) الغرض 
بيع اواد) األشغمل العمواية والبنمء)

البنمء)نقل البضمئع لحسمب الغير.
العمليمت) عماة  ميع  وبصفة 
التجم ية والعقم ية التي ترتبط بصفة)
ابمشرة أو غير ابمشرة بهدف الشركة.
:)حي اوالد ايمون) املقر اال تممعي)

 قم))7م)النمضو .
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)
اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)33م 

د هم.
:)تسير الشركة ان طرف) التسيير)
السيد الفم ي احمد والسيد الفم ي)

عبد الجليل.
الشركمء):

الفم ي احمد)33م)حصة.
33م  الجليل) الفم ي عبد  السيد 

حصة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فمتح) بتم يخ  بملنمضو   االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)7م).
17 P

AUPLAN شركة
ش.م.م

حي احمدية بلوك 3  قم 3 
النمضو 

تأسيس شركة
بملنمضو )) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  ((3(3 أكتوبر) ((8 بتم يخ)
احدودة) لشركة  األسم�سي  القمنون 

املسؤولية):
 AUPLAN شركة) (: التسمية)

ش.م.م.
الغرض اال تممعي):)اهند3.

العمليمت) عماة  ميع  وبصفة 
التجم ية والعقم ية التي ترتبط بصفة)
ابمشرة أو غير ابمشرة بهدف الشركة.
احمدية) حي  (: اال تممعي) املقر 

بلوك 3  قم)3)النمضو .
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)
اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)33م 

د هم.

:)تسير الشركة ان طرف) التسيير)
السيدة السعدي نجوى.

الشركمء):
سعدي نجوى)333م)حصة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ بملنمضو    االبتدائية 

مم)نوفمبر)3)3))تحت  قم)3538.
18 P

 SOCIETE MARBRE
MANSOUR ET FILS
شركة  خمم انصو  وأوالده

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات شريك وحيد

 أسمملهم : 93.333 د هم
اقرهم اال تممعي : دوا  أوالد بوزيمن 

أوالد ستوت زايو / النمضو 
تكوين شركة احدودة املسؤولية

اؤ خ) عرفي  عقد  بمو 9 
تم) م)3)،) ينمير) 9م) في) بملنمضو  
ذات) لشركة  األسم�سي  النظمم  وضع 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد تتمثل اميزاتهم فيمم يلي):
انصو ) شركة  خمم  (: التسمية)

وأوالده.
الشركة،) يكمن غرض  (: الغرض)
لحسمب) أو  الخمص  لحسمبهم  سواء)
في املغرب أو في غيره) سواء) األغيم ،)

ان الدول فيمم يلي):
بيع وتركي9 الرخمم.

بيع وصنع الزليج.
وعموام  ميع العلميمت التجم ية)
التي) العقم ية  أو  والصنمعية واململية 
ابمشرة) بكيفية  ترتبط  أن  يمكن 
وكذا) األغراض  بهذه  ابمشرة  غير  أو 
ذات) أو  املممثلة  األغراض  بجميع 
الصلة أو التي ان شأنهم تشجيع نمو)

أعممل الشركة.
بوزيمن) أوالد  دوا   (: الشركة) اقر 

أوالد ستوت زايو)/)النمضو .
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوينهم النهمئي.
د هم) (93.333 (:  أسممل الشركة)
اقسم إلى)933)حصة ذات)33م)د هم)
اكتتبة) الواحدة  للحصة  كقيمة 
وامنوحة) كليم  القيمة  وادفوعة 
وهم) تهم  تقدام  اع  تنمسبم  للشركمء)

كملتملي):

السيد فراجي انصو )933)حصة)

ان)م)إلى)933.

األ بمح):)5%)لالحتيمطي القمنوني.

يدبر الشركة ويديرهم) (: التدبيرية)

ادير وحيد أو عدة اديرين شركمء)أم)

ال،)ملدة غير احدودة.

الذي) الجممعي  القرا   بمو 9 

م)3)،) ينمير) 9م) في) اتخذه الشركمء)

تم تعيين):

السيد فراجي انصو ،)ان  نسية)

التعريف) لبطمقة  الحمال  اغربية،)

الوطنية  قم)S633358)والقمطن بحي)

بصفته) النمضو ،) (/ سوكرافو  زايو)

ادير للشركة ملدة غير احدودة.

انصو ) فراجي  السيد  ويتمتع 

بمسم) للعمل  الصالحيمت  بأوسع 

بجميع) القيمم  أ ل  ان  الشركة 

بغرض) املتعلقة  والعمليمت  األعممل 

الشركة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) م)3)) ينمير) ((5 في) بملنمضو  

 قم)63م.
ان أ ل النشر والتلخيص

19 P

SVTRANSPORT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم : 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : تجزئة أوالد 

بنمصر عمم ة م  قم م تمم ة

زيمدة في  أ3 اململ، توسيع النشمط 
االقتصمدي، استقملة وتعيين اسير

 تحويل املقر االقتصمدي 
تحديث القمنون األسم�سي

بملربمط،) اؤ خ  عقد  بمو 9 

بتم يخ)م))ديسمبر)3)3)،)قر  الجمع)

 SVTRANSPORT لشركة) العمم 

33.333م  الشركة) SARL) أسممل 

بتمم ة) اال تممعي  املقر  ذات  د هم،)

م م) قم) عمم ة) بنمصر  أوالد   تجزئة 

ام يلي):

ان) الشركة  في  أسممل  الزيمدة 
د هم) (933.333 د هم إلى) 33.333م)
بقيمة) سهم  (8333 بإحداث) وذلك 
تكتت9) الوحيد  للسهم  د هم  33م)
اع) بمملقمصة  قيمتهم  وتدفع  ميع 

الحسمب الجم ي للشركمء)كملتملي):
 LSI INVEST - 7(33 شركة)

حصة.
السيد هشمم الشعبي)833)حصة.

املجموع):)8333)حصة.
ان) و7) (6 غير على إثر ذلك البند)

النظمم األسم�سي.
أصبح  أسممل الشركة احدد في)
9333)حصة) 933.333)اقسمة على)
33م)د هم للحصة الواحدة) ان فئة)

أسندت للشركمء)كملتملي):
 LSI INVEST - 833م شركة)

حصة.
السيد هشمم الشعبي)933)حصة.

املجموع):)9333)حصة.
توسيع النشمط األسم�سي للشركة)

وتحديده في ام يلي):
للبضمئع) والدولي  املحلي  النقل 
عن طريق البحر والبر والجو و ميع)

وسمئل النقل األخرى.
اللو ستية) والخدامت  التزويد 
والتخزين) والتغليف  التعبئة  في 

والتوزيع.
السلع) وتصدير  ميع  استيراد 
وتسويق) الغذائية  وغير  الغذائية 
وتوزيع هذه السلع وأي نشمط اتعلق)

بهم.
العمليمت) عماة،) ميع  وبصفة 
والحرفية) والصنمعية  التجم ية 
واململية املرتبطة بشكل ابمشر أو غير)
أو) أعاله،) املذكو ة  بمألشيمء) ابمشر 
تحقيقهم) تعزز  أن  املحتمل  التي ان 

وتطويرهم.
السيد هشمم) استقملة  قبول  تم 
إليه) املنصوصة  املهمم  ان  الشعبي 
وتعيين السيد صالح الدين بنبريك،)
طرف) ان  اسيرة  الشركة  وتصبح 
وصالح) الشعبي  هشمم  السيدان 
الدين بنبريك،)وتظل الشركة التزاة)
للمديرين) املشتركة  بملتوقيعمت 

املشم كين.



4377 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

نقل املقر اال تممعي ان العنوان)

 43 (: املذكو  أعاله إلى العنوان التملي)

 9 م) قم) قطمع) اطمع  أوالد  قطعة 

ان) (4 تمم ة وبملتملي تم تعديل املمدة)

النظمم األسم�سي.

أن) دون  للقوانين،) عمم  إصالح 

ينتج عن ذلك كيمن أخالقي  ديد،)

ان أ ل إ راء)التعديالت املنصوص)

عليهم في الظهير الشريف الصمد  في)6) 

م)-9م  9م3))بإصدا  القمنون) أبريل)

5-96)بشأن) املعدل واملكمل للقمنون)

الشركمت ذات املسؤولية املحدودة.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

الضبط بمملحكمة االبتدائية بتمم ة،)

تحت  قم) م)3)) فبراير) (9 بتم يخ)

م)49.

هو) التجم ي  السجل   قم 

7397)م.
بمثمبة اقتطف وبيمن

فيدكس

20 P

STE BOUKSIM TRANS

S.A.R.L

 N°580 BLOC(G(Madinat

ELWahda(Laâyoune

RC N°(8م3م

استد اك خطإ وقع في الجريدة 

الرسمية عدد 5646

بتم يخ 3م ينمير م)3)

بدال ان).........................................

........ 99)حصة)  السعدية بنبم ود)

...........................................................

...........................................................

يقرأ)..............................................

 السعدية بوكسيم)99)حصة)........

...........................................................

...........................................................

)البمقي بدون تغيير)

21 P

 OCEANS’S FOOD

PROCESSING
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتم يخ العرفي  للعقد   تبعم 

تم وضع قوانين) (،(3(3 ديسمبر) 7م)

الشركة ذات املميزات التملية):

 OCEANS’S FOOD (: التسمية)

PROCESSING

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)

الصيد بكمفة أشكمله وأي نشمط)

يتعلق بملصيد والبحر بشكل عمم.

طول) على  البحري  الصيد 

السواحل الوطنية والصيد في أعممق)

البحم .

بشكل) البحري  الصيد  صنمعة 

عمم.

تأ ير  ميع) إدا ة  تشغيل  إنشمء)

وغرف) التبريد  اخمزن  الصنمعمت،)

التجميد وغيرهم ان ارافق املعملجة)

والحفظ ملنتجمت املصميد.

أو) املصمنع  إدا ة وتشغيل  ميع 

املأكوالت) بتجهيز  الخمصة  املرافق 

املممثلة،) واملنتجمت  البحرية 

واحطمت التبريد،)واصمنع التعلي9،)

ووحدات املعملجة،)وتصنيع املنتجمت)

وزيوت) الغذائية،) واملواد  املصنعة،)

ودقيق السمك.

إنشمء)وتشغيل أي وحدة ملعملجة)

وتعبئتهم) البحرية  املأكوالت   ميع 

وتحويلهم وتجميدهم وحفظهم.)إلخ...

زنقة املعال عمم ة) (: املقر الرئي�سي)

الحكونية حي خط الرالة)م)الشقة)6 

العيون.

ابلغ) في  حدد  (: الرأسممل)

إلى) اقسمة  د هم  (4.333.333

د هم) 33م) فئة) حصة ان  (43.333

اوزعة كملتملي):

سيدي) الشيخ  احمد  سيدي 

بوبكر):)3333م)حصة.

عثممن  زوقي):)3333م)حصة.

فمطمة اشوان):)3333م)حصة.

عمر السطي):)3333م)حصة.

تسير ان الطرف سيدي) (: اإلدا ة)

عثممن  زوقي.

بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
الضبط بمملحكمة االبتدائية بملعيون)

تحت  قم) م)3)) فبراير) )م) بتم يخ)

بملسجل) تسجيلهم  وتم  (2021/459

التحليلي) الرقم  تحت  التجم ي 

85م35.

22 P

BABER ART EVENT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمسمهم واحد
بتم يخ العرفي  للعقد   تبعم 

قوانين) وضع  تم  م)3)،) فبراير) (8

الشركة ذات املميزات التملية):

BABER ART EVENTالتسمية):)ل

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمسمهم واحد.

املوضوع):)

اإلنتمج السمعي البصري والفني.

واألفالم) األغمني  وتوزيع  إنتمج 

والبرااج التلفزيونية.

إنتمج) السينممئية،) األفالم  إنتمج 

أفالم الفيديو.

للمطربين) الخدامت  تقديم 

واملنتجين،)إنشمء)وتأ ير استوديوهمت)

املوسيقى واستوديوهمت اإلنتمج.

تصميم وإنتمج وتوزيع املصنفمت)

السينممئية والسمعية البصرية.

 ميع أنشطة التصميم واإلنتمج)

واملعلوامت) البيمنمت  لغمت  وإدا ة 

واملوقع والتصوير السينممئي.

وكملة االتصمل الفني،)إلخ...
بلوك ف) م4) :) قم) املقر الرئي�سي)

ادينة الوحدة الطمبق األول العيون.

الرأسممل):)حدد في ابلغ)333.333 

حصة ان) (3.333 د هم اقسمة إلى)

بملكمال) وتملكهم  د هم  33م) فئة)

السيد عمر بمبر.

عمر) الطرف  ان  تسير  (: اإلدا ة)

بمبر.

بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 

الضبط بمملحكمة االبتدائية بملعيون)

تحت  قم) م)3)) فبراير) مم) بتم يخ)

بملسجل) تسجيلهم  وتم  (21/436

التحليلي) الرقم  تحت  التجم ي 

59م35.

23 P

اكت9 االستشم ة)FIDUTEMA)ش.م.م

 قم)36م)شم ع القمهرة كواطراف)م،)تمم ة

الهمتف):)48.)35.37.64.4

الفمكس):)35.37.64.47.64

MUTUA

SARL

بيع حصص، تغيير الصفة القمنونية 
للشركة، استقملة اسيرين وتعيين 

اسير  ديد للشركة
في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) قر ت  م)3)) ينمير) 8م)

MUTUA SARL)ش.م.م ام يلي):

بيع)333))حصة في الكية السيد)

احمد) السيد  إلى  الغمزي  احمد 

نجم ي.

بيع)333))حصة في الكية السيد)

احمد اماو إلى السيد احمد نجم ي.

للشركة) القمنونية  الصفة  تغيير 

إلى) املسؤولية  احدودة  شركة  ان 

ذات) املسؤولية  احدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

:)السيد احمد) استقملة املسيرين)

السيد) وتعيين  اماو  الغمزي واحمد 

احمد نجم ي اسير وحيد للشركة.

تحيين القمنون األسم�سي للشركة.

تم اإليداع القمنوني األول بكمتبة)

بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)) فبراير) (9 بتم يخ)

3966مم.

24 P
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 SOCIETE GS AL BAYANE
PRIVE

RC 118801 RABAT
الزيمدة في الرأسممل الشركة
عن طريق املسمهمة العينية

املوافقة على عقد املسمهمة وتقييمه
تجديد النظمم األسم�سي للشركة

عمدي) الغير  العمم  الجمع  قر  
لشركة ((3(3 ديسمبر) ((9  بتم يخ)
املسمهمة) (GS AL BAYANE PRIVE
الرسم) )36mمم) اسمحتهم) بأ ض 
واملكونة) (21/48119 العقم ي)
للسيد) واملنتمية  عم ية  أ ض  ان 
هذه) الواحد  عبد  املسعودي 
 3.433.333 املسمهمة اقد  ثمنهم ب)
الشركة) في  أسممل  الزيمدة  سيتم 
 7.433.333 إلى) (4.333.333 ان)
عن) (3.433.333 بزيمدة) أي  د هم 
أسهم  ديدة) (34.333 طريق إنشمء)
املسعودي للسيد  بأكملهم   اوزعة 

عبد الواحد في اقمبل اسمهمته.
القمنون) ان  (7 الفصل) تغيير  تم 

األسم�سي الشركة كملتملي):
في) الشركة  تحديد  أسممل  تم 
7.433.333)اقسمة إلى) ابلغ قد هم)
فئة) ان  ا تممعية  حصة  (74.333

33م)د هم واوزعة كملتملي):
 37333 الواحد) عبد  املسعودي 

حصة ا تممعية.
  ACCOLADE HOLDING شركة)

37333)حصة ا تممعية.
الخمص) التصريح  وضع  تم 
بملتغيرات املتخذة بمملحكمة التجم ية)
تحت) م)3)) فبراير) مم) بملربمط يوم)
السجل) وتعديل  )م3ممم)  قم)

التجم ي تحت الرقم)337م.
25 P

 SOCIETE ORIENTAL INVEST
PALACE

RC(TEMARA 129897
الزيمدة في الرأسممل الشركة
عن طريق املسمهمة العينية

املوافقة على عقد املسمهمة وتقييمه
تجديد النظمم األسم�سي للشركة

عمدي) الغير  العمم  الجمع  قر  
لشركة ((3(3 ديسمبر) ((9  بتم يخ)

 ORIENTAL INVEST PALACE

املسمهمة بأ ض اسمحتهم))3433mمم 
الرسم العقم ي)21/26657)واملكونة)
للسيد) واملنتمية  ز اعية  أ ض  ان 
هذه) الواحد  عبد  املسعودي 
533.333.م  املسمهمة اقد  ثمنهم ب)
الشركة) في  أسممل  الزيمدة  سيتم 
 (.333.333 إلى) (533.333 ان)
عن) 533.333.م) بزيمدة) أي  د هم 
أسهم  ديدة) 5.333م) طريق إنشمء)
املسعودي للسيد  بأكملهم   اوزعة 

عبد الواحد في اقمبل اسمهمته.
القمنون) ان  (7 الفصل) تغيير  تم 

األسم�سي الشركة كملتملي):
في) الشركة  تحديد  أسممل  تم 
333.333.))اقسمة إلى) ابلغ قد هم)
فئة) ان  ا تممعية  حصة  ((3.333

33م)د هم واوزعة كملتملي):
5353م  الواحد) عبد  املسعودي 

حصة ا تممعية.
 ACCOLADE HOLDING شركة)

4953 -)حصة ا تممعية.
الخمص) التصريح  وضع  تم 
بمملحكمة) املتخذة  بملتغيرات 
االبتدائية بتمم ة يوم)4)فبراير)م)3) 
السجل) وتعديل  (488( تحت  قم)

التجم ي تحت الرقم)9م).
26 P

STE ASMENT HANAA
SARL - AU

في) اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بملربمط تم تأسيس) م)3)) ينمير) م))
ش.م.م ذات) »أسمنت هنمء«) شركة)

الشريك الوحيد.
هدفهم اال تممعي):)بيع اواد البنمء)

-)النقل الطرقي للبضمئع.
اقرهم اال تممعي):)93م)اكر  زنقة)

الزهو  قطمع أ حي الرحمة سال.
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
وضع) تم يخ  ان  النهمئي  التأسيس 

السجل التجم ي.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)
فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

33م)د هم للحصة.
333م  ابندكملي) حسنمء) السيدة 

حصة.

ينمير) فمتح  ان  (: اململية) السنة 
ديسمبر ان كل سنة ام عدا) م3) إلى)

السنة األولى.
التسيير):)حسنمء)ابندكملي.

 قم السجل التجم ي):)865)3.
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STE WIZAK TRAV
SARL - AU

في اسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 
4))ديسمبر)م)3))بملربمط تم تأسيس)

شركة)WIZAK TRAV)ش.م.م.
هدفهم اال تممعي):)أعممل اختلفة)

أو البنمء)-)نقل البضمئع.
تجزئة) (،5 (: اال تممعي) اقرهم 

األندلس،)حي السالم،)سال.
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
وضع) تم يخ  ان  النهمئي  التأسيس 

السجل التجم ي.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)
فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 
33م)د هم للحصة اقسمة كمم يلي):

السيد نبيل الزاهر)533)حصة.
 533 الحنين) إبراهيم  السيد 

حصة.
ينمير) فمتح  ان  (: اململية) السنة 
ديسمبر ان كل سنة ام عدا) م3) إلى)

السنة األولى.
وإبراهيم) الزاهر  نبيل  (: التسيير)

الحنين.
 قم السجل التجم ي):)893)3.

28 P

SOCIETE IPHD
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

41AV(OUJDA - TAZA
TEL : 0707 17 05 97

RC : 5765 / T.P : 15605165 
I.F : 48503947

ICE : 002711628000092
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتمزة)
يوم)8)ينمير)م)3))تم تأسيس شركة)

ذات املميزات التملية):

 SOCIETE IPHD (: التسمية)
SARL-AU

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة لشريك واحد.

 TRAVAUX (: التجم ي) النشمط 
.IMPRESSION ET PUBLICITE

املقر اال تممعي):)م4،)شم ع و دة،)
تمزة.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيس الشركة.

الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)
 43.333 د هم) 33.333م) ابلغ) في 
د هم اجزأ على)433)حصة ا تممعية)
33م)د هم للحصة الواحدة) ان فئة)

لفمئدة السيد طم ق الد ي�سي.
اإلدا ة):)عهد تسيير الشركة للسيد)
لبطمقة) الحمال  الد ي�سي  طم ق 

.Z4(6345(التعريف الوطنية  قم
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.
تم اإليداع القمنوني):)لدى املحكمة)
االبتدائية بتمزة تحت  قم)2021/66 

بتم يخ)))ينمير)م)3).
للبيمن والنشر

29 P

 PLAINE شركة
ENVIRONNEMENT

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قر ت) م)3)) فبراير) (( بتم يخ)
 PLAINE لشركة) الوحيدة  الشريكة 
ذات) (ENVIRONNEMENT
املسؤولية املحدودة ذو شريك وحيد):
ان) الشركة  زيمدة  أسممل 
د هم وذلك) (533.333 إلى) 33.333م)
بإنشمء)4333)سهم  ديد بقيمة)33م 
د هم.)حيث يصبح اجموع الحصص)
5333)حصة تمتلكهم السيدة اليكة)

اخليل.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  أنجز 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بطمنطمن بتم يخ)9)فبراير)م)3))تحت)
واملسجل في السجل) (2021/50  قم)

التجم ي تحت  قم)587).
30 P
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شركة كوراسيا
ش.ذ.م.م ذات شريك واحد

3، زنقة احمد الحلوي، حي 
الليمون، الطمبق األول، خريبكة

في) املؤ خ  املحضر   بمقت�سى 
3)فبراير)م)3))للجمع العمم االستثنمئي)
ذات) ش.ذ.ازم  »كو اسيم«) لشركة)
شريك واحد  أسمملهم)33.333م)د هم)

صودق على):
ان) الشركة  في  أسممل  الزيمدة 
33.333م)د هم إلى)333.333.م)د هم)
9333)حصة  ديدة) وذلك بإحداث)
د هم وتحرير) 33م) قيمة كل واحدة)
الربع األول ان  أسممل الشركة أي)

5.333)))د هم.
بمكت9) القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط بمملحكمة االبتدائية خريبكة)
بتم يخ)3م)فبراير)م)3))تحت  قم)59.
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 STE IMMOBILIERE EL
BARDAI FRERES

ش.م.م
وفمة اسير

تغييرات قمنونية
-)خالل الجمع العمم االستثنمئي) (I
 (3(3 يوليو) 7م) بتم يخ) املنعقد 
إخوان«) »البردعي  العقم ية) للشركة 
د هم،) 333.333.م) ش.م.م  أسمملهم)
بملدا ) اال تممعي  اقرهم  الكمئن 
الز قطوني،) شم ع  9م)) البيضمء)

لوحظ ام يلي):
وفمة املسير السيد البردعي ابوزيمن)

بتم يخ)7م)ام 3)3)3))؛
كمنت) التي  الحصص  توزيع 

بحوزته على الو ثة)؛
إبقمء)السيد البردعي سعيد كمدير)
للشركة وتعيين السيد البردعي ظمفر)

كمدير تأسي�سي ملدة غير احدودة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (II
بملدا ) التجم ية  املحكمة  ضبط 
 (3(3 أغسطس) 7م) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)7م)743.
بيمن اختصر
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 JALLAL MOHAMMED
ASSURANCE

ش.م.م
استقملة اسيرين
تغييرات قمنونية

بمقت�سى عقد عرفي املنعقد) (- م)
بملدا  البيضمء)بتم يخ)5)أكتوبر)3)3) 
 JALLAL MOHAMMED لشركة)
ش.م.م  أسمملهم) (ASSURANCE
اقرهم) الكمئن  د هم،) (533.333
اكر ،) (47 اال تممعي بملدا  البيضمء)
الطمبق) هللا،) عبد  بن  عالل  إقماة 

األول،)الرقم)8.
استقملة السيد أاين  الل والسيدة)
كمسيرين) انصبهم  ان  مليمء) الل 

للشركة وأعطي لهم إبراء)الذاة.
احمد  الل) السيد  إبقمء) تم 

كمدير افرد للشركة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- ((
بملدا ) التجم ية  املحكمة  ضبط 
 (3(3 أكتوبر) ((3 بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)439م75.
بيمن اختصر
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DIGITALMA
SARL AU

تحويل املقر اال تممعي
الوحيد) املسير  قرا   بمقت�سى  (- (I
بتم يخ) البيضمء) بملدا    املنعقد 
 DIGITALMA(3م)أكتوبر)3)3)،)لشركة
ش.م.م ذات ادير افرد،)شركة ذات)
اسؤولية احدودة ذات ادير افرد،)
الكمئن) د هم،) 33.333م)  أسمملهم)
البيضمء) بملدا   اال تممعي  اقرهم 
34،)زنقة عبد القمد  افتقر،)الطمبق)
تقر  تحويل) (،4 الشقة  قم) الثمني،)

املقر اال تممعي إلى العنوان التملي):
مم)احج الجيش امللكي،)الطمبق)5 

الرقم)33،)الدا  البيضمء.
الفصل) التعديل على  أدخل  (- (II
الرابع ان القوانين النظماية للشركة.
تم اإليداع القمنوني بمكت9) (- (III
بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
 (3(3 ديسمبر) (9 بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم))678)75.
بيمن اختصر
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JEKLAF DESIGN
ش.م.م

تمديد الهدف
تحويل املقر اال تممعي

زيمدة عالاة
بمقت�سى عقد عرفي املنعقد) (- م)
بملدا  البيضمء)بتم يخ)8))يونيو)3)3) 
ش.م.م)) (JEKLAF DESIGN لشركة)
33.333م  ذات ادير افرد،) أسمملهم)
د هم،)الكمئن اقرهم اال تممعي بملدا )
إقماة شهرزاد) زنقة سمية  البيضمء)
تقر ) (،(( الطمبق الخماس الرقم) (3 

ام يلي):
إلى) اال تممعي  الهدف  تمديد 
كمد يت) تصدير  استيراد،) تجم ة،)

اإلعالايمت،)الهدايم الحرفية...)الخ.
زنقة) ((7 تحويل اقر الشركة إلى)

أنمم املعم يف،)الدا  البيضمء.
 ARTISANAT(زيمدة عالاة للشركة

.BAB MOULAY IDRISS
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- ((
بملدا ) التجم ية  املحكمة  ضبط 
البيضمء)بتم يخ)مم)يونيو)3)3))تحت)

 قم)م69)74.
بيمن اختصر
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 STE DE REALISATION
 ET DE CONSTRUCTION
MECANIQUE-SORECOM

ش.م.م
إبطمل اهمة اسير

العمم) الجمع  بمقت�سى  (- م)
البيضمء) بملدا   املنعقد  االستثنمئي 
قر  شركمء) ((3(3 ديسمبر) مم) بتم يخ)
 STE DE REALISATION ET DE(شركة
CONSTRUCTION MECANIQUE-
ذات) شركة  ش.م.م،) (SORECOM
احدودة،) أسمملهم) اسؤولية 
اقرهم) الكمئن  د هم،) 3.333م3.م)
زنقة) 4م) البيضمء) بملدا   اال تممعي 

سيزا  فرانك،)بلفيدير،)عمم يلي):
إبطمل اهمة السيد  وطم انطوان)

ان انصبه كمسير للشركة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- ((
بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
م)3))تحت) 8)فبراير) البيضمء)بتم يخ)

 قم)م76455.
بيمن اختصر
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MADISEM
ش.م.م

 فع وخفض الرأسممل
تغييرات قمنونية

االستثنمئي) الجمع  خالل  (- (I

 (3(3 ديسمبر) 4م) بتم يخ) املنعقد 

شركة) ش.م.م  (MADISEM لشركة)
احدودة،) أسمملهم) اسؤولية  ذات 

اقرهم) الكمئن  د هم  ((.333.333

اال تممعي بملدا  البيضمء)3مم،)شم ع)

يعقوب املنصو ،)تقر  ام يلي):
533.333.م  م)-) فع الرأسممل ب)

د هم) ((.333.333 د هم وحمله ان)

د هم وذلك بإصدا ) (3.533.333 إلى)

33م  5333م)حصة ان فئة  ديدة)

د هم للواحدة.

ب) الرأسممل  خفض  (- ((

ان) وحمله  د هم  533.333.م)

 (.333.333 إلى) د هم  (3.533.333

حصة) 5333م) بإلغمء) وذلك  د هم 

الخسمئر) ااتصمص  قصد   ديدة 

املترتبة بملحسمب الجم ي.

القمنوني) اإليداع  تم  (- (II

االبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتمبة 

ديسمبر) (33 بتم يخ) بملدا البيضمء)

3)3))تحت  قم)759773.
بيمن اختصر
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SA7 & CO
ش.م.م 

تأسيس رشكة ذات مسؤولية محدودة 

ذات مدير مفرد

أبرم) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

ينمير) 8م) بتم يخ) البيضمء) بملدا  

تم) املدينة  بنفس  املسجل  م)3)،)

اسؤولية) ذات  شركة  قوانين  وضع 

احدودة ذات ادير افرد لهم املميزات)

التملية):

م)-)الشركمء):)السيد علمي احمد.

))-)االسم):)SA7(&(CO)ش.م.م.

3)-)الهدف):)تستهدف الشركة):

الخمص) لحسمبهم  البضمئع  نقل 

ونيمبة عن اآلخرين والتبمدل التجم ي.
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4)-)املقر اال تممعي):)45)زنقة عبد)

القمد  افتقر،)الطمبق الثمني،)الشقة)

4،)الدا  البيضمء.

5)-)املدة):)99)سنة ابتداء)ان تم يخ)

تأسيسهم النهمئي.

6)-)السنة اململية):)تبتدئ ان فمتح)

ينمير وتنتهي في)م3)ديسمبر.

د هم) (333.333 (: الرأسممل) (- (7

33م  3333)حصة ان فئة) اجزأة إلى)

د هم للحصة الواحدة اسددة بأكملهم)

وامنوحة للسيد علمي احمد.

8)-)اإلدا ة):)تم تعيين السيد علمي)

احمد كمدير تأسي�سي للشركة ملدة)

السلطمت) له  وخولت  غير احدودة،)

الواسعة للتصرف بمسم الشركة في)

إثبمت) وا 9  بدون  الحمالت   ميع 

سلطمت خمصة.

األ بمح) تحديد  بعد  (: األ بمح) (- (9

لتكوين) (%5 تقتطع) الصمفية 

عدا) ام  البمقي  القمنوني،) االحتيمطي 

عليهم) يوزع  للشركمء) اغمير  قرا  

حس9 نصي9 كل انهم في الرأسممل.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (II

بملدا ) التجم ية  املحكمة  ضبط 

م)3))تحت) 8)فبراير) البيضمء)بتم يخ)
التجم ي) والسجل  (764433   قم)

 قم)5)4888.
بيمن اختصر
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CORPORING
 شركة ذات اسؤولية احدودة 

وذات شريك وحيد 

يقد   أسمملهم ب : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : الرقم 3)، زنقة 

أنوال، عمم ة فلو ي مم، املكت9 
 قم 4، ايموزة، القنيطرة

في) اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

ينمير) م)) واسجل في) م)3)) ينمير) (5

تحمل) شركة  تأسيس  تم  م)3))

الخصمئص التملية):

.CORPORING(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

اسؤولية احدودة وذات شريك وحيد.

الهدف اال تممعي):
اقمول في الهندسة الصنمعية)؛

االستيراد والتصدير.
 أ3 اململ):)33.333م)د هم اقسمة)
د هم) 33م) حصة ان فئة) 333م) إلى)

للحصة.
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.
ينمير) فمتح  ان  (: اململية) السنة 
ديسمبر ان كل سنة ام عدا) م3) إلى)
السنة األولى تبتدئ ان تم يخ تأسيس)

الشركة إلى)م3)ديسمبر.
زنقة) (،(3 الرقم) (: املقر اال تممعي)
املكت9) مم،) فلو ي) عمم ة   أنوال،)

 قم)4،)ايموزة،)القنيطرة.
السيد ابراهيم بلغيتي،) (: التسيير)
الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 
في) وحيد  كمسير  (PL83((83  قم)

الشركة ملدة غير احدودة.
توزيع األ بمح):)ان األ بمح الصمفية)
تؤخذ)5%)لتكوين االحتيمط القمنوني)

والبمقي يوزع بين الشركمء.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) بمملحكمة  الضبط 
م)3)  فبراير) (9 بتم يخ) بملقنيطرة 

.(RC N°5888تحت  قم)385م8 )م
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 AMENAGEMENT
 CONSTRUCTION ET

SOLUTION
SARL AU

والشريك) املسير  قرا   إثر  على 
 (3(3 أغسطس) ((3 بتم يخ)  الوحيد 
 AMENAGEMENT لشركة)
 CONSTRUCTION ET SOLUTION
شركة) (SARL( AU( En( Liquidation
بشريك) احدودة  اسؤولية  ذات 
د هم،) 3.333م) وحيد،) أسمملهم)
(،79 عمم ة  قم) (: واقرهم اال تممعي)
شقة  قم)6)ابن سينم،)أكدال،)الربمط)

تقر  ام يلي):
تمت) املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 
التصفية) حسمبمت  على  املصمدقة 
ذاة املصفي والنطق بإقفمل) وإخالء)

عمليمت التصفية.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)) ينمير) 5م) بتم يخ)

اإليداع)89)3مم)وتحت  قم السجل)

التجم ي)353)3م.

40 P

ATOS IT SERVICES
3.ت الدا  البيضمء  قم 933م48

تغيير في التسيير
الوحيد) الشريك  لقرا   وفقم  (- (I

للشركة) ((3(3 يوليو) م3) املؤ خ)

ذات) شركة  (ATOS IT SERVICES

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

د هم،) 33.333م) وحيد  أسمملهم)

بملدا ) اال تممعي  اقرهم  والكمئن 

33مم  بم ك) كمزانيوشو   البيضمء،)

شم ع القد3،)سيدي اعروف):

السيد) استقملة  اعمينة  تمت 

 Francis(Meston فرنسيس استون)

ان اهماه كمسير للشركة.

 Alpha(تم تعيين السيد الفم بم ي

والقمطن) فرن�سي  اواطن  (،BARRY
شمتو،) (78433 زنقة كو اي،) (35 ب)

فرنسم كمسير  ديد للشركة.

القمنوني) اإليداع  إنجمز  تم  (- (II

التجم ية) بمملحكمة  الضبط  بكتمبة 

م)3)  فبراير) (8 في) البيضمء) بملدا  

تحت  قم)764478.

41 P

ABEL AFLAM
SARL

3.ت الدا  البيضمء  قم 53337)

الزيمدة في  أسممل الشركة
تفويت حصص

قرا ات) احمضر  بمو 9  (- (I

التفويت) وعقد  للشركمء) الجممعية 

للشركة) م)3)) ينمير) م)) املؤ خين ب)

ذات) شركة  (ABEL AFLAM SARL

املسؤولية املحدودة،)اقرهم اال تممعي)

الحسن) م6) البيضمء) بملدا   اتوا د 

الثمني،)ام يلي):

الزيمدة في  أسممل الشركة لرفعه)

اع) بمملقمصة  د هم  (633.333 إلى)

الديون.

 Jean لفبر) دافيد  تفويت  ون 

حصة) (David( LEFEBVRE( 1200

.Ilham(RAOUF(لفمئدة إلهمم  ؤوف
تعديل الفصلين)6)و7)ان القمنون)

األسم�سي للشركة.

بكتمبة) اإليداع  إنجمز  تم  (- (II

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت) م)3)) فبراير) (8 في)  البيضمء)
 قم)764433.

التسيير

42 P

 APTIV CONNECTION

SYSTEMS MOROCCO
SAS

3.ت طنجة  قم 895)8

تغيير اتصرفين
القرا ات) احضر  بمو 9  (- (I

6))نوفمبر) الجممعية للشركمء)بتم يخ)

املبسطة) املسمهمة  للشركة  ((3(3

 APTIV CONNECTION SYSTEMS

املقر) ذات  (MOROCCO SAS

بطنجة،) الحرة  بمملنطقة  اال تممعي 
تقر ) انجرا،) فهس    ممعة  واع،)

ام يلي):

اهمم السيد خوزي كم لو3) إنهمء)

بمال) كنك  وولف  والسيد   يمنز 

اهماهم) ان  يو  كسيمنمين  والسيد 

كمتصرفين.

تعيين كمتصرفين  دد):

اواطن) اولدوني،) اوين  السيد 

كلن بم ك،) (57 ايرلندي والقمطن ب)

دبلن)؛

السيد دا ين بيركم،)اواطن كندي،)

سبينمكر) 4م،) بملشقة) والقمطنة 

الفيرنو،)دبلن.

القمنوني) اإليداع  إنجمز  تم  (- ((

التجم ية) بمملحكمة  الضبط  بكتمبة 

م)3))تحت  قم) فبراير) (5 بطنجة في)

7م393).

43 P
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ARTELIA MAROC
SA

شركة اسمهمة
3.ت الربمط  قم م9م)7

استقملة اتصرف
اإلدا ة) اجلس  ملحضر  وفقم  (- (I
للشركة) ((3(3 ديسمبر) (8 بتم يخ)
 ARTELIA املسممة) املسمهمة 
د هم) (633.333 MAROC) أسمملهم)
بملربمط) اال تممعي  اقرهم  الكمئن 
السوي�سي،) ال بنمد،) زنقة غمم ا،) 5م)
أ تليم) استقملة شركة  تسجيل  تقر  
 Artelia( International(انترنمسيونمل
SAS)ان اهماهم كمتصرفة بملشركة.

القمنوني) اإليداع  إنجمز  تم  (- (II
التجم ية) بمملحكمة  الضبط  بكتمبة 
بملربمط في)5م)فبراير)م)3))تحت  قم)

344ممم.
 ئيس اجلس اإلدا ة

أالن دفرش

44 P

NALIAN NAMING MAROC
SARL AU

شركة احدودة املسؤولية في طو  
التصفية

 السجل التجم ي الدا  البيضمء 
 قم 3)357)
قفل التصفية

العمم) اال تممع  ملحضر  وفقم  (- (I
نوفمبر) (33 بتم يخ) العمدي  غير 
 NALIAN NAMING لشركة) ((3(3
MAROC)شركة احدودة املسؤولية)
التصفية،) أسمملهم) طو   في 
واقر) اال تممعي  اقرهم  (،(94.533
تصفيتهم بملدا  البيضمء،)لدى شركة)
الز قطوني) شم ع  بزاوية  (REGUS
)البرج) سمنتر) توين  املسيرة،) وشم ع 

الغربي))الطمبق)6م،)تقر ):
م)-)قفل تصفية الشركة.

ام ي) السيدة  اهمم  انتهمء) (- ((
قفل) إثر  كمصف  بمسطلو  فرانس 

التصفية.
ان) الشركة  على  التشطي9  (- (3

السجل التجم ي.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (II
بملدا ) التجم ية  املحكمة  ضبط 
تحت) م)3)) فبراير) (9 يوم) البيضمء)

 قم)764644.
املصفي سمبقم

ام ي فرانس بمسطلو

45 P

HDK TRANS
SARL AU

في) الوحيد  الشريك  قر   (- (I 
))فبراير)م)3).

تغيير املقر التجم ي للشركة.
 ( اجموعة) النهضة،) حي  (:  ان)

 قم))7)تيفلت.
إلى):)حي نصير  قم)368،)البحراوي،)

تيفلت.
الضبط) بكتمبة  اإليداع  تم  (- (II
تحت) بتيفلت  االبتدائية  بمملحكمة 

 قم)3))بتم يخ)))فبراير)م)3).
للنسخ والبيمن

الوكيل

46 P

STE TALGUI TRANS
تأسيس شركة

بمو 9 عقد عرفي اؤ خ في) (- (I
8))ديسمبر)3)3))تم تأسيس شركة)
بشريك) احدودة  اسؤولية  ذات 

وحيد لهم املواصفمت التملية):
.STE TALGUI TRANS(:(التسمية
نقل البضمئع) (: الهدف اال تممعي)
لحسمب الغير،)النقل الوطني والدولي.
الرشمد) حي  (: اال تممعي)  املقر 

 قم)33))تيفلت.
املدة):)99)سنة ان تم يخ التأسيس.
الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)
في)33.333م)د هم اقسمة إلى)333م 
د هم) 33م) ان) ا تممعية  حصة 

للحصة اال تممعية):
حصة) 333م) تلكي) السيد  شيد 

ا تممعية.
السيد) عين  (: الشركة) تسيير 
 شيد تلكي اسير للشركة اع  ميع)

الصالحيمت.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (II

تيفلت) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم)م68)بتم يخ))م)ينمير)م)3).
للنسخ والبيمن

الوكيل

47 P

 STE ELFOURSSAN PIECES

AUTO
تأسيس شركة

بمو 9 عقد عرفي اؤ خ في) (- (I

3))ديسمبر)3)3))تم تأسيس شركة)

بشريك) احدودة  اسؤولية  ذات 

وحيد لهم املواصفمت التملية):

 STE ELFOURSSAN (: التسمية)

.PIECES AUTO

األشغمل) (: اال تممعي) الهدف 

غيم ) قطع  بيع  البنمء،) أو  املختلفة 

واكسسوا ات السيم ات.
زنقة) حي األال،) (: املقر اال تممعي)

ايموزا ))) قم)8م،)تيفلت.

املدة):)99)سنة ان تم يخ التأسيس.

الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)

في)33.333م)د هم اقسمة إلى)333م 

د هم)) 33م) ان) ا تممعية  حصة 

للحصة اال تممعية):

333م  يوسف) الفم �سي  السيد 

حصة ا تممعية.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 

اع) للشركة  اسير  يوسف  الفم �سي 

 ميع الصالحيمت.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (II

تيفلت) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم)677)بتم يخ)4)ينمير)م)3).
للنسخ والبيمن

الوكيل

48 P

STE TRANS ABOU HICHAM
تأسيس شركة

بمو 9 عقد عرفي اؤ خ في) (- (I 

شركة) تأسيس  تم  م)3)) فبراير) ((

بشريك) احدودة  اسؤولية  ذات 

وحيد لهم املواصفمت التملية):

 STE TRANS ABOU (: التسمية)

.HICHAM

نقل البضمئع) (: الهدف اال تممعي)

لحسمب الغير،)النقل الوطني والدولي.

الجديد،) حي  (: اال تممعي) املقر 

 7 اجموعة) بملقمسم  ايت   طريق 

 قم)38م،)تيفلت.

املدة):)99)سنة ان تم يخ التأسيس.

الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)

إلى) اقسمة  د هم  33.333م) في)

33م  ان) ا تممعية  حصة  3.333م)

د هم للحصة اال تممعية):

3.333م  النم يح) حسن  السيد 

حصة ا تممعية.

تسيير الشركة):)عين السيد حسن)

اع  ميع) للشركة  اسير  النم يح 

الصالحيمت.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (II

تيفلت) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم)699)بتم يخ)))فبراير)م)3).
للنسخ والبيمن

الوكيل

49 P

STE PALMIDAT
تأسيس شركة

بمو 9 عقد عرفي اؤ خ في) (- (I 

))فبراير)م)3))تم تأسيس شركة ذات)

املواصفمت) لهم  احدودة  اسؤولية 

التملية):

.STE PALMIDAT(:(التسمية

األشغمل) (: اال تممعي) الهدف 

بيع أدوات) تم ر،) املختلفة أو البنمء،)

البنمء.

 املقر اال تممعي):)حي دالية  قم)3)8،)

تيفلت.

املدة):)99)سنة ان تم يخ التأسيس.

الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)

إلى) اقسمة  د هم  333.333.م) في)

33م  ان) ا تممعية  حصة  3.333م)

د هم للحصة اال تممعية):

 34.333 السيد يمسين السهالوي)

حصة ا تممعية)؛
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السهالوي) امللك  عبد  السيد 
33.333)حصة ا تممعية)؛

السهالوي) اصطفى  السيد 
33.333)حصة ا تممعية.

تسيير الشركة):)عين السيد يمسين)
اع  ميع) للشركة  اسير  السهالوي 

الصالحيمت.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (II
تيفلت) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 
تحت  قم)697)بتم يخ)))فبراير)م)3).

للنسخ والبيمن

الوكيل

50 P

LA LEVENTADA
SARL

 اقرهم اال تممعي بطنجة 36 املحل م 
الطمبق األ �سي، زنقة عالل بن عبد هللا

تفويت حصص شركة
بتم يخ) احضر  عقد   بمقت�سى 
في) اسجل بمكنم3  م)3)) فبراير) (3 
الشركمء) قر   م)3)،) فبراير) (4
LA LEVENTAD)شركة ذات) بشركة)
قمنونيم) تمثلهم  احدودة  اسؤولية 

السيدة نو ية وعليت اسيرة):
قبول تفويت حصص التي تمتلكهم)
شركة)BLUE TUNA SARL AU))أحد)
 BLUE FARM(الشركمء))لفمئدة شركة

.SARL
القمنون) تعديل  على  املوافقة 
األسم�سي للشركة الذي يحمل تعديل)

الفصلين)6)و7.
بملسجل) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية) املحكمة  لدى  التجم ي 
بتم يخ) ((393(7 تحت  قم)  بطنجة 

5)فبراير)م)3).
51 P

BRISAS DE PONIENTE
SARL

اقرهم اال تممعي بطنجة 3 زنقة 
الجراوي

توسيع نشمط الشركة
بتم يخ) احضر  عقد   بمقت�سى 
في) بطنجة  اسجل  م)3)) ينمير) ((7 
فمتح فبراير)م)3)،)قر  الشركمء)وهم)
 AUTUNEROS DEL NORTE(شركة
 YLARA HOLDING وشركة) (SARL

SA)ام يلي):

توسيع نشمط الشركة إلى):

بجميع) الفالحي  االستغالل 

أنواعه؛)

إعداد،) تيهئ،) شراء،) اقتنمء،)

املبمشر،) الغير  أو  املبمشر  االستغالل 

التأ ير أو التأ ير ان البمطن وكذلك)

تسيير أو توكيل تسيير  ميع األ ا�سي)

واملمتلكمت الفالحية)؛

بجمع،) املتعلقة  العمليمت  كل 

وتسويق  ميع) تعبئة  تحويل،)

الشبه) وكذلك  الفالحية  املنتجمت 

فالحية)؛

وحدات) وتسيير  اقتنمء) تركي9،)

إنتمج املواد الغذائية)؛

اعملجة) تصدير،) استيراد،)

املعدات) أو  انتجمت  كل  وتسويق 

الفالحية و/أو الضرو ية للفالحة.
القمنون) تعديل  على  املوافقة 

يحمل) والذي  للشركة  األسم�سي 

تعديل الفصل)3.

تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة)

)36م  تحت  قم) بطنجة  التجم ية 

بتم يخ)))فبراير)م)3).

52 P

MOBAME COMPANY
ش.م.م

الزيمدة في  أسممل الشركة
املؤ خ) املحضر  بمقت�سى  (- م)

لشركة) ((3(3 ديسمبر) (( في) بسال 

ش.م.م) (MOBAME COMPANY
 أسمملهم اال تممعي)333.)53.))د هم،)

اقرهم بسال،)سكتو  3  قم)666)حي)
الرحمة،)واملسجلة بملسجل التجم ي)

بسال تحت  قم)7873،)صمدق الجمع)

في) الزيمدة  على  االستثنمئي  العمم 
533.333.م  بمبلغ) الشركة   أسممل 

 (.53(.333 ان) ينتقل  لكي  د هم 

بخلق) د هم  (4.33(.333 إلى) د هم 

33م  بفئة) حصة  ديدة  5.333م)

الواحدة اكتتبة كليم) د هم للحصة 

واحر ة عن) ان طرف  ل الشركمء)

في االحتيمطي  الخزان  إدامج  طريق 

) أسممل الشركة واوزعة اجمنم على)
وعلى إثر ذلك غير الفصلين) الشركمء)
6)و7)ان النظمم التأسي�سي للشركة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- ((
 ضبط املحكمة االبتدائية بسال يوم)

8)فبراير)م)3))تحت  قم)7م359.
لإلشم ة والنشر

املسير):)السيد احم بمام

53 P

EJ BUSINESS FRIENDS
تفويت الحصص

تغيير املسير
لشركة العمم  الجمع   قر  
التي) (EJ BUSINESS FRIENDS  
واقرهم) د هم  33.333م)  أسمملهم)
إقماة) زنقة  كراكة  اال تممعي 
الدا ) م) شقة) (( عمم ة) الكو نيش 

البيضمء)املغرب ام يلي):
تفويت الحصص):

تم تفويت  ميع حصص شركة)
ADVANCE POWER)والسيدة اريم)
 EJ BUSINESS شركة) في  الجنمتي 
عبد) السيد  إلى  (FRIENDS SARL
للبطمقة) الحمال  الهشماي  هللا 
ليتم بعده) (H((9643 الوطنية  قم)
القمنوني لشركة ان) الشكل  تحويل 
شركة احدودة املسؤولية إلى شركة)
شريك) ذات  املسؤولية  احدودة 
وحيد،)ذات  أسممل)33.333م)د هم)
اقسمة على)333.م)حصة ا تممعية)

ب)33م)د هم للحصة الواحدة.
استقملة عن التسيير وتعيين اسير)

 ديد):
الجنمتي) اريم  السيدة  استقملة 
ان اهماهم كمسيرة وبملتملي تم إبراءهم)
السيد) وتعيين  اسؤولية  كل  ان 
للبطمقة) الحمال  الهشماي  هللا  عبد 
كمسير) (H((9643 الوطنية  قم)

 ديد للشركة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
8م3)  ديسمبر) ((6 بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)33686783.
54 P

AM ADVANCE TRAV
تفويت الحصص

تغيير املسير
 AM لشركة) العمم  الجمع  قر  

التي  أسمملهم) (ADVANCE TRAV

اال تممعي) واقرهم  د هم  33.333م)
زنقة  كراكة إقماة ال كو نيش عمم ة)

))شقة)م)الدا  البيضمء)املغرب ام يلي):

تفويت الحصص):

تم تفويت  ميع حصص شركة)

ADVANCE POWER)والسيدة اريم)

 AM ADVANCE شركة) في  الجنمتي 

هللا) عبد  السيد  إلى  (TRAV SARL

الوطنية) للبطمقة  الحمال  الهشماي 
تحويل) بعده  ليتم  (H((9643  قم)

شركة) ان  لشركة  القمنوني  الشكل 

شركة) إلى  املسؤولية  احدودة 

شريك) ذات  املسؤولية  احدودة 

وحيد،)ذات  أسممل)33.333م)د هم)

اقسمة على)333.م)حصة ا تممعية)

ب)33م)د هم للحصة الواحدة.

استقملة عن التسيير وتعيين اسير)

 ديد):

الجنمتي) اريم  السيدة  استقملة 

ان اهماهم كمسيرة وبملتملي تم إبراءهم)

السيد) وتعيين  اسؤولية  كل  ان 

للبطمقة) الحمال  الهشماي  هللا  عبد 

كمسير) (H((9643 الوطنية  قم)

 ديد للشركة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

8م3)  ديسمبر) ((6 بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)م3368678.
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ADVANCE POWER
تفويت الحصص

تغيير املسير
لشركة) العمم  الجمع  قر  

التي  أسمملهم) (ADVANCE POWER

اال تممعي) واقرهم  د هم  33.333م)
زنقة  كراكة إقماة ال كو نيش عمم ة)

))شقة)م)الدا  البيضمء)املغرب ام يلي):
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تفويت الحصص):

تم تفويت  ميع حصص السيد)

 ADVANCE(عدنمن اليممني في شركة

السيد) إلى  (POWER SARL AU

للبطمقة) الحمال  الهشماي  هللا  عبد 

ذات) (،H((9643 الوطنية  قم)

اقسمة) د هم  33.333م)  أسممل)

على)333.م)حصة ا تممعية ب)33م 

د هم للحصة الواحدة.

استقملة عن التسيير وتعيين اسير)

 ديد):

اليممني) عدنمن  السيد  استقملة 

إبراءه) ان اهماه كمسير وبملتملي تم 

السيد) وتعيين  اسؤولية  كل  ان 

للبطمقة) الحمال  الهشماي  هللا  عبد 

كمسير) (H((9643 الوطنية  قم)

 ديد للشركة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

8م3)  ديسمبر) ((6 بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)33686778.
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 BUREAU AL MAWDA

LILKHADAMAT

SARL AU

اكت9 املودة للخدامت

سجل تجم ي  قم 5)95م سال

حل اسبق للشركة
قر  الجمع العمم االستثنمئي) (- م)

 (3(3 نوفمبر) (7 بتم يخ) املنعقد 

تصفية الشركة وام يلي):

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد أحمد شتمو اصفي)

للشركة).

))-)تم اإليداع القمنوني لدى كتمبة)

بسال) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)) فبراير) (8 بتم يخ)

.359(3
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SOCIETE Y.A.C MEK
SARL AU

 أسمملهم : 33.333م د هم
املقر الرئي�سي : احل  قم 4 إقماة 
 امل تمفياللت ) ار من ) اكنم3

تأسيس
تم إنجمز القمنون األسم�سي بتم يخ)
لتأسيس) بمكنم3  م)3)) ينمير) 3م)
املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

بمملواصفمت التملية):
 SOCIETE Y.A.C(التسمية):)شركة

.MEK SARL AU
النشمط):)استثمر عقم ي.

األشغمل املختلفة أو البنمء.
املقر الرئي�سي):)احل  قم)4)إقماة)

 امل تمفياللت)))ار من)))اكنم3.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 
د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 
سهم اوزعة على) 333م) اوزعة ب)
املسمهمين بملشكل التملي):)33م)د هم)

لكل سهم.
د هم ام) 33.333م) (: علي شيدي)

يعمدل)333م)سهم.
املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)
السيد علي شيدي.

بملسجل) الشركة  تسجيل  تم 
تحت  قم) اكنم3  ملدينة  التجم ي 

35م)3.
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 SOCIETE SOTRA COMEK
TRADIVE

SARL
 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر الرئي�سي : احل  قم 4 إقماة 
 امل تمفياللت ) ار من ) اكنم3

تأسيس
تم إنجمز القمنون األسم�سي بتم يخ)
لتأسيس) بمكنم3  م)3)) ينمير) 3م)
املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

بمملواصفمت التملية):
 SOCIETE شركة) (: التسمية)
.SOTRA COMEK TRADIVE SARL

النشمط):)استثمر عقم ي.

األشغمل املختلفة أو البنمء.

املقر الرئي�سي):)احل  قم)4)إقماة)
 امل تمفياللت)))ار من)))اكنم3.

حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

اوزعة ب)333م .

33م)د هم لكل سهم اوزعة على)

املسمهمين بملشكل التملي):

ام) د هم  (53.333 (: شيدي) علي 

يعمدل)533)سهم.

د هم ام) (53.333 (: حميد يعرف)

يعمدل)533)سهم.

املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

يسير ويدير الشركة كل) (: التسيير)

ان السيد علي شيدي و حميد يعرف.

بملسجل) الشركة  تسجيل  تم 

تحت  قم) اكنم3  ملدينة  التجم ي 

.5((47
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SOCIETE CAFE ROMANIA
SARL AU

 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر الرئي�سي : احل  قم )مM إقماة 
بمفرا قبملة املستشفى العسكري 

اكنم3

تأسيس
تم إنجمز القمنون األسم�سي بتم يخ)

لتأسيس) بمكنم3  ((3(3 ينمير) ((4

املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

بمملواصفمت التملية):

 SOCIETE CAFE(التسمية):)شركة

.ROMANIA SARL AU

النشمط):)اقهى.

 Mم( احل  قم) (: الرئي�سي) املقر 

املستشفى) قبملة  بمفرا  إقماة 

العسكري اكنم3.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

سهم اوزعة على) 333م) اوزعة ب)

املسمهمين بملشكل التملي):

د هم ام) 33.333م) (: علي عثممن)

يعمدل)333م)سهم.

املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)

السيد علي عثممن.

بملسجل) الشركة  تسجيل  تم 

تحت  قم) اكنم3  ملدينة  التجم ي 

959م5.
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STE RIO TOURISME
SARL

تأسيس
 (3 بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات) شركة  إنشمء) تم  م)3)) ينمير)

بملخصمئص) املحدودة  املسؤولية 

التملية):

.»RIO TOURISME«(:(التسمية

الشركة) ( يتعلق هدف) (: النشمط)

بمملغرب وبملخم ج ب):

الفندقية،) األنشطة   ميع 

املمئية) الريمضمت  السيمحي،) اإليواء)

واألنشطة الترفيهية واملطمعم...

املقر اال تممعي):)حي السالم الرقم)
8))زنقة الدشيرة الداخلة....

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
 أ3 اململ):)حدد في ابلغ)33.333م 

د هم اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)

33م)د هم للواحدة.

 RIO شركة) (: اململ) توزيع  أ3 

 DE ORO CORPORATION : 933

حصة.

33م  (: بوحجر) اسممء) السيدة 

حصة.

التسيير):)تم تعيين السيدة اسممء)

بوحجر كمسيرة للشركة.

ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

فمتح ينمير وتنتهي في)م3)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

الذه9) بواد  االبتدائية  بمملحكمة 

تحت  قم) م)3)) فبراير) 3م) بتم يخ)

2021/226)وبملسجل التجم ي تحت)
 قم)7365م.

61 P
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 STE RIO EDUCATION
PRIVEE

SARL
تأسيس

 (3 بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) شركة  إنشمء) تم  م)3)) ينمير)
بملخصمئص) املحدودة  املسؤولية 

التملية):
 RIO EDUCATION« (: التسمية)

.»PRIVEE
الشركة) ( يتعلق هدف) (: النشمط)

بمملغرب وبملخم ج ب):
التحضيري،) الخصو�سي  التعليم 
الثمنوي) االعدادي،) االبتدائي،)

والعملي...
املقر اال تممعي):)تجزئة واد شيمف)

الرقم)367)الداخلة....
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
 أ3 اململ):)حدد في ابلغ)33.333م 
د هم اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)

33م)د هم للواحدة.
 RIO شركة) (: اململ) توزيع  أ3 
 DE ORO CORPORATION : 933

حصة.
33م  (: خي) الطمهر  اريم  السيدة 

حصة.
التسيير):)تم تعيين السيدة بشرى)

بوحجر كمسيرة للشركة.
ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

فمتح ينمير وتنتهي في)م3)ديسمبر.
اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
الذه9) بواد  االبتدائية  بمملحكمة 
تحت  قم) م)3)) فبراير) 3م) بتم يخ)
2021/222)وبملسجل التجم ي تحت)

 قم)7357م.
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STE RIO CARBURANT
SARL
تأسيس

بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
3))ينمير)م)3))تم إنشمء)شركة ذات)
بملخصمئص) املحدودة  املسؤولية 

التملية):

.»RIO CARBURANT«(:(التسمية

الشركة) ( يتعلق هدف) (: النشمط)

بمملغرب وبملخم ج ب):

احطمت) واستغالل  تسيير 

الخدامت اع البيع بملتقسيط للوقود)

واواد التشحيم....

املقر اال تممعي):)حي السالم الرقم)

7))زنقة الدشيرة الداخلة.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

 أ3 اململ):)حدد في ابلغ)33.333م 

د هم اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)

33م)د هم للواحدة.

 RIO شركة) (: اململ) توزيع  أ3 

 DE ORO CORPORATION : 933

حصة.

(: السيد احمد عبد هللا بوحجر)

33م)حصة.

تم تعيين السيد احمد) (: التسيير)

عبد هللا بوحجر كمسير للشركة.

ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

فمتح ينمير وتنتهي في)م3)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

الذه9) بواد  االبتدائية  بمملحكمة 

تحت  قم) م)3)) فبراير) (8 بتم يخ)

2021/212)وبملسجل التجم ي تحت)

 قم)م734م.
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CHAMADIS
SARL AU

CHAMADIS(:(التسمية

SARL AU(:(الصفة القمنونية

 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

د هم للحصة الواحدة اوزعة) 33م)

على الشكل التملي):

 Mme الطل9) نجمة  السيدة 

NAJAT TOULBA : 333م)حصة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
زنقة تشال  قم) (: املقر اال تممعي)

6))املر�سى العيون.

الطل9) نجمة  السيدة  (: املسير)

اسيرة وحيدة للشركة.
(: التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

.35(35

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
بملعيون) االبتدائية  بمملحكمة 

تحت  قم) م)3)) فبراير) )م) بتم يخ)

.473/2021
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SOMUTEC
SARL

سواو تيك ش.م.م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع القمنون) م)3)) فمتح فبراير)

اسؤولية)) ذات  لشركة  األسم�سي 

احدودة ذات املواصفمت التملية):

ش.م.م) تيك  »سواو  (: التسمية)

ذات  شركة   »SOMUTEC SARL

اسؤولية احدودة.

اكت9   : اال تممعي  الهدف 

استيراد   - التقنية  الد اسمت 

وتصدير.

املقر اال تممعي  : 5)5م  قم 5 حي 

السالم أكمدير.

سنة) (99 (: اال تممعية  املدة 

ابتداء)ان تم يخ تسجيلهم في السجل)

التجم ي عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمديد.

يتكون ان) (: الرأسممل اال تممعي)

33.333م)د هم.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

اصطفى سهيل.

السجل) في  التقييد  تم  (: التقييد)

م)3)  فبراير) 5م) بأكمدير) التجم ي 

للسجل التحليلي) (98338 تحت  قم)
 قم)65م46.
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ديوان األستمذ احسن بيهي

اوثق بسطمت

53)شم ع الحسن الثمني شقة)م

استد اك خطإ وقع في الجريدة 
الرسمية عدد 5649
بتم يخ 3 فبراير م)3)
عوض):)دي ا  اوطواوبيل.

يقرأ):)شركة)»إيممن انزل«)ش.م.م.

)البمقي بدون تغيير).
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SAY CLEAN
SARL

�سي كلين

بمقت�سى عقد عرفي خمص بتم يخ)

شركة) تأسيس  تم  م)3)) ينمير) م))

ذات املسؤولية املحدودة):

»�سي) (SAY CLEAN (: التسمية)

كلين«.

اغسلة السجمد) (: غرض الشركة)

(- وانهي) صنمعي  وتنظيف  غسيل  (-

تنظيف  مف)-)إنتمج وتوزيع انتجمت)

وتأ ير) وتشغيل  إدا ة  (- التنظيف)

االاتيمزات)-)استيراد.

املشم كة املبمشرة أو غير املبمشرة)

للشركة في  ميع العمليمت التجم ية)

التي قد تكون ارتبطة بأحد األشيمء)

إنشمء) طريق  عن  أعاله  املذكو ة 

أي) أو  عدادات  أو  شركمت  ديدة 

املسمهممت طريق  عن  أو   انظممت 

األو اق اململية أو االكتتمب أو شراء) ( 

)أو الحقوق اال تممعية أو االندام مت)

أو املشم يع املشتركة أو غير ذلك.

املقر اال تممعي):)شم ع عبد املوان)
 4 الطمبق) (8( زنقة سمية عمم ة  قم)

الرقم)6م)الدا  البيضمء.

ادة االستمرا ):)99)سنة ان تم يخ)

تسجيل الشركة في السجل التجم ي.
في) احدد  (: الشركة)  أسممل 

333م  إلى) اقسمة  د هم  33.333م)

للحصة) د هم  33م) فئة) ان  حصة 

الواحدة):

 633 (: السيد الكزا ي عبد االله)

حصة.
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 433 (: السيد التمزي عبد الواحد)
حصة.

يقوم بتسيير الشركة) (: املتصرف)
السيد الكزا ي عبد االله.

فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 
كل) ان  ديسمبر  م3) في) وتنتهي  ينمير 

سنة.
اإليداع القمنوني):)وقد تم اإليداع)
القمنوني للشركة بمملحكمة التجم ية)
م)3)  فبراير) (4 يوم) البيضمء) بملدا  

تحت  قم)488399.
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ديوان األستمذ احسن بيهي
اوثق بسطمت

53)شم ع الحسن الثمني شقة)م

استد اك خطإ وقع في الجريدة 
الرسمية عدد 5649
بتم يخ 3 فبراير م)3)

عوض):)شرك كم يكم كوتيغ.
كوتير«) »كم وكم  شركة) (: يقرأ)

ش.م.م.
)البمقي بدون تغيير).
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 CHOUQUETTE
FAROULILOU

SARL AU
تم يخ تسجل العقد العرفي)3)يونيو)

9م3))بسال بملخصمئص التملية):
الهدف اال تممعي):)اشغل اخبز،)

حلويمت.
 أ3 اململ):)3.333م)د هم اقسمة)
د هم) 33م) حصة ان فئة) 33م) إلى)
للحصة الواحدة اوزعة بين الشركمء)
احمد) السيد  التملي  الشكل  على 

ازيويد)33م)حصة.
ان) ابتداء) سنة  (99 ( (: املدة)

التأسيس النهمئي.
املقر اال تممعي):)37م)شم ع حممن)

فطواكي حي شممعو سال.
التسيير):)السيد احمد ازيويد.
التوقيع):)السيد احمد ازيويد.

(: التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 
.33(69
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 AFRICA FUTUR TRADING

AND SERVICES
SARL

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 8م)ديسمبر)3)3))تم تأسيس شركة)

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصمئص التملية):

 AFRICA FUTUR (: التسمية)

.TRADING AND SERVICES

.SARL(:(الصفة القمنونية

الهدف اال تممعي):)م)-)التجم ة.)) 

التجم ة في) (- (3 -)االستيراد والتصدير)

املواد الغذائية.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

د هم للحصة الواحدة اوزعة) 33م)

بين الشركمء)على الشكل التملي):

 333 (: اراوش) يوسف  السيد 

حصة.

 343 (: البداوي) هشمم  السيد 

حصة.

السيد حمزة اطريقي):)333)حصة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

املقر اال تممعي):)5م)شم ع االبطمل)

الشقة  قم)4)أكدال الربمط.

املسير):)السيد حمزة اطريقي.
(: التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

49463م.
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TEXAS MEDIC
SARL AU

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) م)3)) ينمير) م))  

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصمئص) تحمل  والتي  وحيد 

التملية:

.TEXAS MEDIC(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القمنونية

بيع) (- م) (: اال تممعي) الهدف 

الصيدالنية) املستحضرات 

 -  ( الطبية.) الشبه  واملستحضرات 

االستيراد) (- (3 بيع انتجمت التجميل.)

والتصدير.
د هم) (53.333 (:  أسممل الشركة)

اقسمة إلى)533)حصة ان فئة)33م 

بين) اوزعة  الواحدة  للحصة  د هم 

الشركمء)على الشكل التملي):

 533 (: زاوي) خديجة  السيدة 

حصة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

إقماة  يمض) (: اال تممعي) املقر 

الفتح)43)ح ي م الربمط.

املسير):)السيد فيصل زاوي.
(: التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

49465م.
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كونفيكسيون دي ألب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قمم شركمء)الشركة ذات املسؤولية)

»كونفيكسيون دي أل9«،) املحدودة)

د هم،) (5.333.333 قد ه) برأسممل 

في اكنم3) اال تممعي  الكمئن اقرهم 

برج اوالي عمر،)املنطقة الصنمعية،)

العمم) الجمع  بعقد  6م،) قطعة  قم)

اال تممعي) املقر  في  السنوي  العمدي 

املذكو  بعد الدعوة التي و ههم لهم)

اسير الشركة املذكو ة،)السيد ام كو)

أو يلي،)حضرت أو تم تمثيلهم):

بملسيد) امثلة  لينيمفل  شركة 

ام كو أو يلي):)8.333))سهم أي)%56.

 5.533 أند نيلي) ايريم  السيدة 

سهم أي)%مم.

السيدة أو ا كونتري امثلة بملسيد)

 يوفمني أو يلي)533.))سهم أي)5%.

سهم) ((.333 السيد ام كو أو يلي)

أي)4%.

امثال) كمفمني  سير يو  السيد 

بملسيد  يوفمني أو يلي)533.))سهم)

أي)5%.

333.م  أو يلي) السيد  يوفمني 

سهم أي)%).

امثال) فمنتوزي  بمولو  السيد 

سهم) (533 أو يلي) بملسيد  يوفمني 

أي)%م.

أي ام اجموعه)333.)4)سهم أي)

ام يعمدل)%84)ان الشركمء)حمضرين)

أو امثلين.

)تم تسجيل غيمب):

 5333 (: مليتمد) أويل  بون  شركة 

سهم أي)%3م.

3333)سهم) (: السيد أحمد هالل)

أي)6%.

سهم وهو ام يمثل) (8333 إ مملي)

%6م)ان أسهم الشركة قد تغيبت.

ان) (84% أي) صوت  (4(.333

األسهم كمنت حمضرة أو امثلة اقمبل)

األسهم) ان  %6م) أو) صوت  (8333

غمئبة.

ان الحمضرين) (53% أي أكثر ان)

تم) وبملتملي،) بحيث يكتمل النصمب.)

استيفمء)الشروط القمنونية املطلوبة)

العمدي) العمم  الجمع  ال تممع 

السنوي.

العماة) الجمعية  ا تممع  أ ندة 

العمدية السنوية.

اململية) السنة  عن  اإلدا ة  تقرير 

املنتهية في)م3)ديسمبر)9م3).

املوافقة على الحسمبمت املذكو ة.

إبراء)ذاة املسير.

أسئلة اختلفة.

القرا ات املعتمدة.

على) املوافقة  (: األول) القرا  

اململية) للسنة  السنوية  الحسمبمت 

وإبراء) 9م3)) ديسمبر) م3) املنتهية في)

ذاة املسير.

تخصيص إيرادات) (: القرا  الثمني)

م3  الشركة للسنة اململية املنتهية في)

ديسمبر)9م3).
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القرا  الثملث):)تحديد أ ر املسير.

املتعمقد) القرض  (: الرابع) القرا  

بمبلغ) الشركة  قبل  ان  عليه 

 3.53% بفمئدة) د هم  (4.333.333

قصد) سنوات  (7 ادى) على  سنويم 

الضرو ية) اململية  السيولة  توفير 

الضم ة) اآلثم   بعد  اإلنتمج،) لتمويل 

لوبمء)كوفيد)9م،)القرض الذي يند ج)

في إطم  إنشمء)الحكواة املغربية لهذا)

إلى) يهدف  الذي  االستثنمئي  اإل راء)

النشمط االقتصمدي) السممح بإحيمء)

واملتوسطة) الصغيرة  للمؤسسمت 

املتأثرة بمآلثم  النم مة عن هذا الوبمء)

3م  دون ضممن حقيقي وفقم للممدة)

كبند) املعتمدة  القرض  عقد  ان 

خمص بملضممنمت.

األ بعة) القرا ات  تبني  تم  وقد 

بأغلبية))4)ألف صوت،)أي ام يعمدل)

أي  ميع) ان إ مملي األسهم،) (84%

األصوات الحمضرة أو املمثلة.
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شركة ميك ماي
االستثنمئي) الجمع  بمقت�سى 

قمم) ((3(3 ديسمبر) (3 بتم يخ) العمم 

الشركمء)لشركة ايك امي شركة ذات)

القيمم) ش.م.م  احدودة  اسؤولية 

بملتغيرات التملية):

ان) الشركة  في  أسممل  الزيمدة 

 3.333.333 إلى) د هم  333.333.م)

د هم وذلك بواسطة  سملة الحسمب)

الجم ي للشركمء.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م)3)  )))ينمير) التجم ية بمكنم3 في)

تحت  قم)385)بملسجل الزاني.
بمثمبة اقتطف وبيمن
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شركة جيا مودا
االستثنمئي) الجمع  بمقت�سى 

قمم) ((3(3 ديسمبر) (3 بتم يخ) العمم 

الشركمء)لشركة  يم اودا شركة ذات)

القيمم) ش.م.م  احدودة  اسؤولية 

بملتغيرات التملية):

ان) الشركة  في  أسممل  الزيمدة 

 (.433.333 إلى) د هم  533.333.م)

د هم وذلك بواسطة  سملة الحسمب)

الجم ي للشركمء.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م)3)  )))ينمير) التجم ية بمكنم3 في)

تحت  قم)386)بملسجل الزاني.
بمثمبة اقتطف وبيمن
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STE PARA BENNIS
SARL AU

تأسيس
بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم وضع) بتمم ة،) م)3)) فمتح فبراير)

التأسي�سي لشركة احدودة) القمنون 

املسؤولية ذات شريك وحيد):

 STE PARA BENNIS (: التسمية)

.SARL AU

تم ر األدوات) (: الهدف اال تممعي)

أو) بملتقسيط  والجراحية،) الطبية 

بملجملة.

ملستحضرات) بملتقسيط  بمئع 

التجميل.

يقوم) الذي  الوسيط  أو  التم ر 

بمالستيراد والتصدير.

املقر اال تممعي):)احل  قم)3م)بد )

م)شم ع احمد السمد3 عين عودة)-)

تمم ة.

املدة):)99)سنة.

د هم) 33.333م) (: الرأسممل)

فئة) ان  حصة  333.م) إلى) اقسم 

33م)د هم للحصة الواحدة اكتتبت)

وحر ت كلهم ان طرف):

333م  (: بنيس) اريم  السيدة 

حصة.

التسيير):)اريم بنيس.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.

الضبط) بكتمبة  اإليداع  تم 

بمملحكمة االبتدائية بتمم ة بتم يخ))م 

فبراير)م)3))تحت  قم)333)3م.
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 SOCIETE MANSOURI
 MOHAMED DE TRAVAUX

DIVERS
SARL AU

تأسيس
بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بتمم ة،) م)3)) ينمير) ((3

التأسي�سي لشركة احدودة) القمنون 

املسؤولية ذات شريك وحيد):

 SOCIETE (: التسمية)

 MANSOURI MOHAMED DE

.TRAVAUX DIVERS SARL AU

الهدف اال تممعي):)اقمول أشغمل)

البنمء)) اواد  بيع  (- البنمء) أو  اختلفة 

بملتقسيط.
املقر اال تممعي):) قم))5)اسرو )م 

شقة  قم)3)-)تمم ة.

املدة):)99)سنة.

53.333)د هم اقسم) (: الرأسممل)

د هم) 33م) حصة ان فئة) (533 إلى)

وحر ت) اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلهم ان طرف):

 533 (: انصو ي) احمد  السيد 

حصة.

التسيير):)السيد احمد انصو ي.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.

الضبط) بكتمبة  اإليداع  تم 

بتم يخ) بتمم ة  االبتدائية  بمملحكمة 

9)فبراير)م)3))تحت  قم)م93م3م.
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FIZAZI CONSULTING

FANTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

  أسمملهم 33.333م د هم

املقر اال تممعي : 44م شم ع الحسن 

الثمني - الربمط

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملربمط بتم يخ)م3)ديسمبر)3)3)،)تم)

االستثنمئية) الجمعية  احضر  تحرير 

ذات) شركة  (FANTEL لشركة)

اسؤولية احدودة والذي تقر  فيه)

ام يلي):

املوكة) سهم  (533 ببيع) إقرا  

في) طملبي  علمي  سعيدة  للسيدة 

الشركة لصملح السيد سيدي فؤاد)

الودغيري االد ي�سي.

للشركة) القمنوني  الشكل  تغيير 

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة  ان 

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تغيير غرض الشركة):

بيع األثمث.

التعديل املقمبل للمواد)م)و)3)و)6 

و)7)ان النظمم األسم�سي للشركة.

األسم�سي) للنظمم  كمال  اعتممد 

املحدث للشركة.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)) فبراير) 5م) بتم يخ)

.D35ممم(
للتلخيص والنشر)

املسير
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FIZAZI CONSULTING

ADN HOLDING
شركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك وحيد

  أسمملهم 33.333م د هم

املقر اال تممعي : 4 زنقة واد زيز 

الطمبق الثملث شقة  قم 7 أكدال 

- الربمط

تأسيس
إنشمء) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ADN« لشركة) األسم�سي  القمنون 

ذات اسؤولية) شركة  (»HOLDING

احدودة بشريك وحيد والتي تتصف)

كمم يلي):

»ADN HOLDING«(:(اسمهم

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.

اقرهم اال تممعي):)4)زنقة واد زيز)

(- أكدال) (7 الطمبق الثملث شقة  قم)

الربمط.
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املحمفظ) إدا ة  (: هدفهم)

واالستحواذ على املشم كمت،)املبمشرة)

العمليمت) في  ميع  املبمشرة  غير  أو 

وأي) شكل  أي  ان  الشركمت  أو 

الشركمت،) إنشمء) طريق  عن  كمئن،)

أو املشم كة في دستو هم أو في زيمدة)

أو عن) القمئمة  للشركمت  اململ   أ3 

طريق الكفملة أو شراء)األو اق اململية)

ذلك) غير  أو  اال تممعية  الحقوق  أو 

وبشكل خمص في  ميع املشم يع.

إدا ة  ميع األعممل أو الشركمت)

أو) اململية  الشركمت  أو  العقم ات  أو 

الصنمعية أو التجم ية.

والتطوير) واملشو ة  الد اسة 

أو) املواضع  وتحقيق  ميع 

االستثمم ات وكذلك  ميع املشم يع)

واململية) واالقتصمدية  الفنية 

والتجم ية) والتعدينية  والصنمعية 

والسيمحية والز اعية والعقم ية.

االستشم ات اإلدا ية والتنظيمية.

العمليمت) عمم،) ميع  وبشكل 

اململية والتجم ية والصنمعية واملنقولة)

والتي يمكن  بطهم بشكل) والعقم ية،)

ابمشر أو غير ابمشر بملكمئن املذكو )

أو) املممثلة  األشيمء) بجميع  أو  أعاله 

اثل تعزيز تطويرهم أو) ذات الصلة،)

تمديدهم.

سنة تبتدئ ان يوم) (99 (: أادهم)

تسجيل الشركة في السجل التجم ي.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

للجنسية) حمال  بلعزيز،) كريم 

الوطنية  قم) وللبطمقة  املغربية 

بإقماة حدائق) السمكن  (،A596558

املحيط  قم)39م)دا  بوعزة النواصر)

الدا  البيضمء.

تلتزم الشركة في كل ام) (: اإلاضمء)

املسير) بمإلاضمء) اعماالتهم،) يخص 

السيد كريم بلعزيز.

 أسمملهم):)33.333م)د هم اوزعة)

بقيمة) ا تممعية  حصة  333.م) إلى)

33م)د هم للواحدة،)كمم يلي):

333م)حصة للسيد كريم بلعزيز.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

التجم ية) املحكمة  لدى  القمنوني 

بملربمط بتم يخ)5م)فبراير)م)3))تحت)

سجل تجم ي  قم)49535م.
للتلخيص والنشر

املسيرين
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PRIAB INV
شركة ذات اسؤولية احدودة  

 أسمملهم 33.333م د هم

املقر اال تممعي : 4 زنقة واد زيز 

الطمبق الثملث شقة  قم 7 أكدال 

- الربمط

تأسيس
إنشمء) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 PRIAB« لشركة) األسم�سي  القمنون 

INV«)شركة ذات اسؤولية احدودة)

والتي تتصف كمم يلي):

»PRIAB INV«(:(اسمهم

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة.

اقرهم اال تممعي):)4)زنقة واد زيز)

(- أكدال) (7 الطمبق الثملث شقة  قم)

الربمط.

أسمسم) الشركة  تهدف  (: هدفهم)

داخل املغرب وخم  ه إلى):

الترويج العقم ي.

إنشمء) أو  صيمنة  أو  بيع  أو   شراء)

أو ترفيه على دفعمت أو الكية اشتركة)

لجميع املمتلكمت املنقولة.

بيع) إعمدة  و بمم  وإدا ة  تأ ير 

واملمتلكمت امللكية  حقوق    ميع 

)أو املمتلكمت املنقولة.

وكذلك) املنشآت  اختلف  إنجمز 

املبمني امللحقة الخمصة أو املشتركة.

وبشكل عمم،)فإن  ميع املعماالت)

والصنمعية) والتجم ية  اململية 

تتعلق) التي قد  واملنقولة والعقم ية،)

بمل�سيء) ابمشر  غير  أو  ابمشر  بشكل 

اممثلة) أشيمء) بأي  أو  أعاله  املذكو  

تعزز) أن  املرجح  ان  صلة،) ذات  أو 

تطويره أو توسيعه.

سنة تبتدئ ان يوم) (99 (: أادهم)
تسجيل الشركة في السجل التجم ي.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
عبد النو  بنيعيش،)حمال للجنسية)
الوطنية  قم) وللبطمقة  املغربية 
زنقة) م3) ب) السمكن  (،A44935م
السوي�سي) بمينة  احمد  الرايس 

الربمط.
كل) في  الشركة  تلتزم  (: اإلاضمء)
املسير) بإاضمء) ام يخص اعماالتهم،)
السيد عبد النو  بنيعيش دون تجموز)
إلى) بمإلضمفة  د هم  33.333م) ابلغ)
ستلتزم الشركة قمنونم بجميع) ذلك،)
األعممل املتعلقةبهم بمبلغ يسموي أو)
بتوقيع) د هم،) 33.333م) عن) يزيد 
الشريك الوحيد السيد احمد فمضل)

بنعيش.
 أسمملهم):)33.333م)د هم اوزعة)
بقيمة) ا تممعية  حصة  333.م) إلى)

33م)د هم للواحدة،)كمم يلي):
833)حصة للسيد احمد فمضل)

بنيعيش.
النو ) عبد  للسيد  حصة  ((33

بنيعيش.
ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 
فمتح ينمير وتنتهي في اتم شهر ديسمبر)
ان كل سنة،)استثنمئيم السنة األولى)
الشركة) تأسيس  تم يخ  ستبتدئ ان 
السنة) ان  ديسمبر  م3) في) وتنتهي 

الجم ية.
اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
التجم ية) املحكمة  لدى  القمنوني 
بملربمط بتم يخ)5م)فبراير)م)3))تحت)

سجل تجم ي  قم)49537م.
للتلخيص والنشر

املسيرين
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 CHARIKAT AL MAJD
ACHCHARKIA

SARL AU
تأسيس شركة

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
 (3(3 أكتوبر) ((3 بتم يخ) االستثنمئي 
تقر  تأسيس شركة ذات الخصمئص)

التملية):

 CHARIKAT AL(:(تسمية الشركة
.MAJD ACHCHARKIA SARL AU

تجم ة األثمث بملتقسيط.
العنوان):)4م)زنقة نيجيريم الشقة)

م)حي املحيط الربمط.
 أ3 اململ):) أسممل الشركة يقد )
 533 إلى) اقسمة  د هم  (53.333 ب)
للحصة) د هم  33م) فئة) ان  حصة 

الواحدة):
السيد احمد عبد الغني آل سعيد)

533)حصة.
:)تسير الشركة ان) تسيير الشركة)
آل) الغني  عبد  احمد  السيد  طرف 

سعيد.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
بملربمط) التجم ية  للمحكمة  الضبط 
تحت  قم السجل التجم ي)م54م4م 
ار ع) تحت  ((3(3 نوفمبر) 3م) يوم)

.539(
80 P

LOZA NEGOCE
SARL

شركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمملهم 33.333م د هم

املقر اال تممعي : 68 اقماة النعيم 
عمم ة 5 تبريكت سال

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
تم) بسال،) ((3(3 أكتوبر) ((6
 LOZA« تأسيس شركة تحمل اسم)
تتوفر) ش.ذ.م.م  شركة  (»NEGOCE

على املميزات التملية):
املقر اال تممعي):)68 اقماة النعيم 

عمم ة 5 تبريكت سال.
الهدف اال تممعي : التجم ة.
تقديم خدامت الحمسوب.

اإلعالايمت  اعدات  وشراء  بيع 
واملكت9 واعدات علمية وتعليمية.

التجم ية،  العمليمت  كل  عموام 
بملهدف  املرتبطة  اململية  أو  العقم ية 

اال تممعي للشركة.
ادة االستمرا  : 99 سنة.

د هم  33.333م   : اململ   أ3 
اقسم إلى 333م حصة ان فئة 33م 

د هم اوزع كمم يلي :



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4388

 533 بوسحمبة  حمزة  السيد 
حصة.

 533  : لبنى  اليوسفي  السيدة 
حصة.

التسيير : تم تعيين السيد حمزة 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  بوسحمبة 

احدودة.
الشركة  صالحية  يخص  ام  كل 
يكون بتوقيع السيد حمزة بوسحمبة.

II - تم اإليداع القمنوني بمملحكمة 
السجل  تحت  قم  بسال  االبتدائية 

التجم ي 4م358.
81 P

STE AURORA-CAR
SARL AU

 أسمملهم : 33.333م د هم
املقر اال تممعي : ام ي اذا عمم ة  قم 
م شقة  قم 3 شم ع الحسن الثمني 

- تمم ة
االستثنمئي) العمم  الجمع  إن 
شركة) (STE AURORA-CAR لشركة)
احدودة  أسمملهم  اسؤولية  ذات 

33.333م د هم اقرهم اال تممعي:
ام ي اذا عمم ة  قم)م)شقة  قم)3 
شم ع الحسن الثمني)-)تمم ة.)واملنعقد)

يوم)م))ديسمبر)3)3))قر  ام يلي):
طم ق  زوقي) السيد  ذاة  إبراء)

كمصفي للشركة ان  ميع اهماه.
تصفية الشركة تصفية نهمئية.

تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة)
التجم ية بملربمط يوم)6))ينمير)م)3) 

تحت  قم)3533مم.
82 P

SOCIETE MJO.TRANS 21
شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم 33.333م د هم
اقرهم اال تممعي : بوقنمدل قطعة 

4مم تجزئة بلحسين و دة
بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ)
شركة) تأسيس  تم  م)3)) ينمير) (4
املميزات) ذات  املسؤولية  احدودة 

التملية):
.»MJO.TRANS (التسمية):)»م

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة.

املوضوع اال تممعي):)نقل البضمئع)

لحسمب الغير.

املدة):)99)سنة.

بوقنمدل قطعة) (: املقر اال تممعي)

4مم)تجزئة بلحسين و دة.

د هم) 33.333م) (: الرأسممل)

فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

33م)د هم للحصة الواحدة.

السيد  نفي احمد) (: الحصص)

الوطنية  قم) للبطمقة   الحمال 

5مFL 654 : 533حصة.

الحمال) احمد  السيد  نفي 

 FH 34849 : للبطمقة الوطنية  قم)

533)حصة.

التسيير):)أسند التسيير إلى  نفي)

احمد الحمال للبطمقة الوطنية  قم)

5مFL 654)ملدة غير احدودة.

للشركة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ بو دة  التجم ية   بمملحكمة 

4م5  تحت  قم) م)3)) فبراير) مم)   
 قم السجل التجم ي)36557.
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STE KFM DELICES
SARL AU

إنشمء شركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ) ( (- م)

تم) م)3)) ينمير) (6 بتم يخ) بفم3 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

خمصيمتهم) وحيد  بشريك  املحدودة 

كملتملي):

.STE KFM DELICES(:(التسمية

الهدف):)توزيع اللحوم البم دة.

املقر اال تممعي):)38)تجزئة صوفيم)

املدينة) ايموزا   طريق  (4 اتجر  قم)

الجديدة فم3.

املدة):)99)سنة.

الرأ3 امل اال تممعي):)الرأ3 امل)

د هم) ((3.333 في) حدد  اال تممعي 

اقسمة إلى)33))حصة ان فئة)33م 

د هم للحصة الواحدة.

التسيير):)عين السيد الكتمني عمر)

اسيرا للشركة ملدة غير احدودة.

تم اإليداع) (: اإليداع القمنوني) (- ((
الضبط) كتمبة  لدى  القمنوني 
بتم يخ بفم3  التجم ية   بمملحكمة 
 3م)فبراير)م)3))تحت  قم)657/21.

بمثمبة اقتطف وبيمن

84 P

STE SOBA TRANS
SARL

دوا  أوالد خليفة الشجع عين 
الشقف فم3

التغيير
م)-))بمقت�سى الجمع العمم املنعقد)
قر  الجمع العمم) ((3(3 ام 3) (( في)

لشركة)SOBA TRANS)ام يلي):
 53.333  فع  أسممل الشركة ان)
بخلق) د هم  ((33.333 إلى) د هم 

533م)حصة  ديدة.
))-))اإليداع القمنوني):)تم اإليداع)
القمنوني لدى كتمبة الضبط بمملحكمة)
التجم ية بفم3 بتم يخ)))ام 3)3)3) 

تحت  قم)124/2020.
بمثمبة اقتطف وبيمن
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STE SOBAMATEC
SARL AU

 قم 43م تجزئة فرح املسيرة بن 
سودة -  فم3

التغيير
م)-))بمقت�سى الجمع العمم املنعقد)
الشريك) قر   م)3)) ينمير) 4م) في)
 SOBAMATEC لشركة)  الوحيد 

ام يلي):
الحصص) ان  33م%) تفويت)
اال تممعية ان طرف السيد البقملي)
سيدي عزوز لفمئدة السيد عبد الحق)

افرسيو.
الحق فرسيو) السيد عبد  تعيين 

اسير للشركة.
))-))اإليداع القمنوني):)تم اإليداع)
القمنوني لدى كتمبة الضبط بمملحكمة)
التجم ية بفم3 بتم يخ)4)فبراير)م)3) 

تحت  قم)591/2021.
بمثمبة اقتطف وبيمن
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STE NADIA FOOD
SARL AU

67 حي العيون طمبق الثملث عمم ة 
 قم 5 -  املحمدية

شركة احدودة املسؤولية
لشريك الوحيد

تأسيس
حر ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

م)3)  ينمير) 8م) تم يخ) في  بمملحمدية 
لشركة) األسم�سي  القمنون  إنشمء) تم 
الوحيد) لشريك  املسؤولية  احدودة 

خصمئصهم كملتملي):
التسمية):)شركة نمدية فود.

املوضوع):
الحفالت) وتنظيم  الطعمم  تقديم 
والحفالت الخمصة والندوات حس9)

الطل9 وغيرهم.
تموين)-)اخبز)-))اعجنمت.

تجم ة الجملة والتجزئة.
واستغالل) واستيراد  تسويق 
 ميع أنواع املنتجمت وأصنمف املواد)
واألدوات) واآلالت  واملواد  الخمص 

الالزاة ألغراض الشركة.
التجم ة.

استيراد وتصدير.
الغذائية) املنتجمت  توزيع 

والز اعية.
وتشغيل) وحيمزة  على  الحصول 
وتمثيل  ميع) وانح  وإدا ة  وتأ ير 
براءات االختراع والعالامت التجم ية)
واإل راءات) والتراخيص  والعالامت 
األشكمل) ان  شكل  بأي  املتعلقة 

املذكو ة أعاله.
تمثيل  ميع الشركمت في املغرب)

أو في الخم ج.
واملواد) البضمئع  تسويق  ميع 

واملنتجمت بجميع أنواعهم.
تسويق واستغالل  ميع املنتجمت)
والعالامت التجم ية وبراءات االختراع)
بمألشيمء) املتعلقة  والتراخيص 

املذكو ة أعاله.
املشم كة املبمشرة أو غير املبمشرة)
للشركة في  ميع املعماالت التجم ية)
األشيمء بأحد  تتعلق  قد  التي 



4389 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

املذكو ة أعاله أو عن طريق إنشمء) (

شركة  ديدة أو أي هيئة عن طريق)

شراء) أو  االكتتمب  أو  املسمهمة 

اال تممعية،) الحقوق  أو  ااألسهم 

عمليمت اندامج املشم يع املشتركة أو)

غيرهم.

املعماالت) عماة،) ميع  وبصفة 

التجم ية واململية والصنمعية واملنقولة)

والعقم ية والز اعية املتعلقة بشكل)

كليم أو  زئيم،) ابمشر أو غير ابمشر،)

املذكو ة أعاله أو بأي) بأحد األشيمء)

�سيء)ارتبط أو اشمبه ان املحتمل أن)

للتنمية) اال تممعية  العمليمت  يعزز 

لحسمب) أو  لنفسهم  سواء) الشركة 

اآلخرين.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

في) احدد  (: الشركة)  أسممل 

333م  إلى) اقسم  د هم  33.333م)

للحصة) د هم  33م) فئة) ان  حصة 

للسيدة نمدية  بمح):)333م)حصة.

للسيد) تعيين  تم  الشركة  إلدا ة 

نمدية  بمح كمسيرة وحيد للشركة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) م)3)) فبراير) (4 بمملحمدية يوم)

 قم)69).
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STE TOURIA FOOD
SARL AU

67 حي العيون طمبق الثملث عمم ة 

 قم 5 -  املحمدية

شركة احدودة املسؤولية

لشريك الوحيد

تأسيس
حر ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

م)3)  ينمير) 8م) تم يخ) في  بمملحمدية 

لشركة) األسم�سي  القمنون  إنشمء) تم 

الوحيد) لشريك  املسؤولية  احدودة 

خصمئصهم كملتملي):

التسمية):)شركة تو ية فود.

املوضوع):
الحفالت) وتنظيم  الطعمم  تقديم 
والحفالت الخمصة والندوات حس9)

الطل9 وغيرهم.
تموين)-)اخبز)-))اعجنمت.

تجم ة الجملة والتجزئة.
واستغالل) واستيراد  تسويق 
 ميع أنواع املنتجمت وأصنمف املواد)
واألدوات) واآلالت  واملواد  الخمص 

الالزاة ألغراض الشركة.
التجم ة.

استيراد وتصدير.
الغذائية) املنتجمت  توزيع 

والز اعية.
وتشغيل) وحيمزة  على  الحصول 
وتمثيل  ميع) وانح  وإدا ة  وتأ ير 
براءات االختراع والعالامت التجم ية)
واإل راءات) والتراخيص  والعالامت 
األشكمل) ان  شكل  بأي  املتعلقة 

املذكو ة أعاله.
تمثيل  ميع الشركمت في املغرب)

أو في الخم ج.
واملواد) البضمئع  تسويق  ميع 

واملنتجمت بجميع أنواعهم.
تسويق واستغالل  ميع املنتجمت)
والعالامت التجم ية وبراءات االختراع)
بمألشيمء) املتعلقة  والتراخيص 

املذكو ة أعاله.
املشم كة املبمشرة أو غير املبمشرة)
للشركة في  ميع املعماالت التجم ية)
األشيمء) بأحد  تتعلق  قد  التي 
إنشمء) طريق  عن  أو  أعاله  املذكو ة 
شركة  ديدة أو أي هيئة عن طريق)
شراء) أو  االكتتمب  أو  املسمهمة 
اال تممعية،) الحقوق  أو  ااألسهم 
عمليمت اندامج املشم يع املشتركة أو)

غيرهم.
املعماالت) عماة،) ميع  وبصفة 
التجم ية واململية والصنمعية واملنقولة)
والعقم ية والز اعية املتعلقة بشكل)
كليم أو  زئيم،) ابمشر أو غير ابمشر،)
املذكو ة أعاله أو بأي) بأحد األشيمء)
�سيء)ارتبط أو اشمبه ان املحتمل أن)
للتنمية) اال تممعية  العمليمت  يعزز 
لحسمب) أو  لنفسهم  سواء) الشركة 

اآلخرين.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

في) احدد  (: الشركة)  أسممل 

333م  إلى) اقسم  د هم  33.333م)

للحصة) د هم  33م) فئة) ان  حصة 

للسيدة اليكة فم �سي:)333م)حصة.

إلدا ة الشركة تم تعيين للسيدة)

اليكة فم �سي كمسيرة وحيد للشركة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) م)3)) فبراير) (4 بمملحمدية يوم)

 قم)67).
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 STE HWB CONSTRUCTION

SARL

العنوان :  قم م54 تجزئة عرصة 

سال طريق املهدية - سال

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي احر  بسال)

واملسجل) م)3)) ينمير) ((5 بتم يخ)

في) بملربمط  التسجيل  بمصلحة 

 4563 تحت  قم) م)3)) فبراير) ((

 HWB شركة) في  املسمهمون  قر ا 

.CONSTRUCTION SARL

 STE HWB (: التسمية)

.CONSTRUCTION SARL

امئتم ألف) ((33.333 (: الرأسممل)

د هم.

املسمهمون):)

حسن بلمقدم):)333م)حصة.

زكريمء)حمودة):)333م)حصة.

واألشغمل) أشغمل البنمء) (: الهدف)

املختلفة.

اسير الشركة السيد) (: املسيرون)

حسن بلمقدم.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكمة االبتدائية ملدينة)

سال تحت  قم)957)3.

89 P

 STE FORMULE
INTELLIGENCE

3.ت م779)م الربمط
حل الشركة

ديسمبر) 3م) بعقد عرفي اؤ خ في)
االستثنمئي) العمم  الجمع  قر   ((3(3

للشريك الوحيد ام يلي):
حل الشركة اقدام وتصفيتهم.

احمد) اشممعو  السيد  تعيين 
يمسر الحمال للبطمقة الوطنية  قم)
كمأاو  للتصفية وإتممم) (A33م63م

 ميع اإل راءات.
(: واملراسلة) التصفية  اقر  تعيين 
 قم)6))شم ع عمر ابن الخطمب شقة)

 قم)7)الطمبق)))أكدال)-)الربمط.
بمملحكمة)) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بملربمط تحت  قم)9))3مم 

بتم يخ)3م)ينمير)م)3).
90 P

 STE IMPRIMERIE
CARREFOUR

سجل تجم ي  قم 7495 سال
حل الشركة

ديسمبر) 5م) بعقد عرفي اؤ خ في)
االستثنمئي) العمم  الجمع  قر   ((3(3

للشريك الوحيد ام يلي):
حل الشركة اقدام وتصفيتهم.

أيوب) اليديني  السيد  تعيين 
الوطنية  قم) للبطمقة  الحمال 
كمأاو  للتصفية وإتممم) (A633783

 ميع اإل راءات.
(: واملراسلة) التصفية  اقر  تعيين 

58)شم ع اللة أاينة تمبريكت سال.
بمملحكمة)) القمنوني  اإليداع  تم 
6م359  تحت  قم) بسال  االبتدائية 

بتم يخ)8)ينمير)م)3).
91 P

STE YAD CAFE
تأسيس

م)3)  ينمير) (5 بعقد عرفي بتم يخ)
وضع النظمم األسم�سي للشركة ذات)
الشريك) ذو  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد اميزاتهم كملتملي):
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.STE YAD CAFE(:(االسم التجم ي

د هم) 33.333م) (: الرأسممل)

واحدة) كل  333محصة  إلى) اقسمة 

33م)د هم انحت الشريك الوحيد.

الحمال) أيوب  اليديني  السيد 

: A633783(للبطمقة الوطنية  قم

333م)حصة.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.

يوليو) (9 تجزئة) (: املقر اال تممعي)
 قم)88)تمم ة.

املوضوع اال تممعي):)اقهى وامون)

الحفالت واطعم.

املدة):)99)سنة ابتداء)ان تقييدهم)

في السجل التجم ي.

أيوب) اليديني  السيد  (: التسيير)

الوطنية  قم) للبطمقة  الحمال 

A633783)ملدة غير احدودة.

بمملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

بتم يخ بتمم ة   االبتدائية 

 4م))ينمير)م)3))تحت  قم)م73م3م.

92 P

STE EXPERT RESOURCES
شركة  ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد.

وعنوان اقرهم اال تممعي : 5م، 

شم ع األبطمل  قم 4 الربمط
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م543)م

إعالن اتعدد القرا ات
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ))في)9م)فبراير)3)3))تم اتخمذ)

القرا ات التملية):

الذي ينص على ام) (: م) قرا   قم)

يلي):

احمد) السيد  حصص  تفويت 
بقيمة) حصة  (533 الشريبي)  يمض 

د اهم للحصة الواحدة الحمال) 3م)

 PS 83374( الوطنية  قم) للبطمقة 

إلى السيد لكبير أاين الحمال للبطمقة)

.S5(الوطنية  قم)م3)م

على ينص  الذي  (: ((  قرا   قم)

)ام يلي):

أاين كمسير) لكبير  السيد  تعيين 
وحيد.

على ينص  الذي  (: (3  قرا   قم)
)ام يلي):

للشركة) القمنوني  الشكل  تحويل 
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة  إلى 

ذات شريك وحيد.
على) ينص  الذي  (: (4  قرا   قم)

ام يلي):
تعديل النظمم األسم�سي للشركة.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)
النظمم األسم�سي التملية):

بند  قم)9):)الذي ينص على ام يلي):
احمد) السيد  حصص  تفويت 
بقيمة) حصة  (533 الشريبي)  يمض 
د اهم للحصة الواحدة الحمال) 3م)
 PS 83374( الوطنية  قم) للبطمقة 
إلى السيد لكبير أاين الحمال للبطمقة)

.S5(الوطنية  قم)م3)م
على) ينص  الذي  (: 4م)  بند  قم)

ام يلي):
وحيد) اسير  أاين  لكبير  السيد 

للشركة.
بند  قم)3):)الذي ينص على ام يلي):
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 

ذات شريك وحيد.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
سبتمبر) م)) التجم ية بملربمط بتم يخ)

3)3))تحت  قم)3834.
93 P

STE EZZAL
شركة  ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اال تممعي : 46، 
شم ع عقبة الطمبق األول   قم ) 
أكدال -  الربمط -  3393م الربمط

املغرب
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4935م
تأسيس

بمقت�سى عقد اوثق اؤ خ في))4) 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 ديسمبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  (: الشركة) تسمية 
.EZZAL(االقتضمء)بمختصر تسميتهم

غرض الشركة بإيجمز):)املعلوايمت)
)البراجة والتحليل).

عنوان املقر اال تممعي):)46،)شم ع)
((- أكدال) (( ) قم) عقبة الطمبق األول)

الربمط)-))3393م)الربمط)- املغرب.
أ لهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ابلغ  أسممل الشركة : 33.333م 

د هم اقسم كملتملي :
 333  : كوش  آيت  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 33م د هم للحصة.
السيد انير السفيمني : 733 حصة 

بقيمة 33م د هم للحصة.
والعمئلية  الشخصية  األسممء 

وصفمت واواطن الشركمء :
السيد سعيد آيت كوش عنوانه :

دوا  الريمح احصين سال الجديدة 
33ممم سال املغرب.

 : عنوانه  السفيمني  انير  السيد 
 3 الشقة  م  نجية  إقماة  3م  قطمع 
حي الريمض الربمط 33م3م الربمط - 

املغرب.
والعمئلية  الشخصية  األسممء 

واواطن اسيري الشركة :
السيد سعيد آيت كوش عنوانه :

دوا  الريمح احصين سال الجديدة 
33ممم سال املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (4 بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3))تحت  قم)779.
94 P

STE PARA LAHTAIAL
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشريك الوحيد

الرأسممل قد ه 33.333م د هم
اقرهم : تجزئة  يمض سال قطمع 
القد3  قم م)م العيميدة سال

تأسيس
تبعم للعقد العرفي بتم يخ)4م)ينمير)
ينمير) 4م) م)3))املسجل بسال بتم يخ)
م.م) شركة  قوانين  وضع  تم  م)3))

ذات املميزات التملية):

 STE PARA STE PARA(:(التسمية

.LAHTAIAL SARL AU

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد.

تجزئة  يمض سال) (: املقر الرئي�سي)

العيميدة) م)م) القد3  قم) قطمع 

سال.

الهدف اال تممعي):)بم ا فم ام�سي.

الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)

في)33.333م)د هم اقسمة إلى)333م 

للحصة) د هم  33م) فئة) ان  حصة 

اوزعة على الشكل التملي):

اسممعيل لهطيل.

333م  (: السيد إسممعيل لهطيل)

حصة.

:)تسير الشركة ان طرف) التسيير)

غير) ملدة  لهطيل  إسممعيل  السيد 

احدودة.
(: التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

.3(933

95 P

STE OZONE KSAR EL KEBIR
SARL

في) اؤ خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

م)3)  ينمير) ((6 القصر الكبير بتم يخ)

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة.

القصر) أوزون  شركة  (: التسمية)

املسؤولية) ذات  شركة  الكبير 

املحدودة.

التدبير) (: اال تممعي) الهدف 

الذي) العمواي  للقطمع  املفوض 

يتعلق بملنفميمت املنزلية وام شمبههم.
 3.335.333 (: الشركة)  أسممل 

د هم اقسمة إلى)33.353)حصة ان)

فئة)33م)د هم للحصة الواحدة.

عزيز البد اوي):)3335)حصة.

والخدامت:) للبيئة  أوزون  شركة 

.(7345

النحو) على  إدا ة  هيئة  تكوين 

التملي:)

الحمال) فيرادي،) يونس  السيد 

.TA 99767(للبطمقة الوطنية  قم
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سيدي) هللا  عبد  اوالي  السيد 

حيدا،)الحمال للبطمقة الوطنية  قم)

.E 354493

الحمالة) بنعمرو،) حنمن  السيدة 

.A6399(5(للبطمقة الوطنية  قم
تخول) (: والتوقيع) الصالحية 

5م  الفصل) في  الصالحيمت  كمال 

عزيز) للسيد  األسم�سي  القمنون  ان 

البد اوي تحت توقيعه الوحيد.

التي) للصالحيمت  وفقم  ويقر  

للسيد) األسم�سي  القمنون  انحهم 

هيئة اإلدا ة) عزيز البد اوي العضمء)

التوقيع املزدوج على النحو التملي):

سيدي) هللا  عبد  اوالي  السيد 

بنعمرو حنمن  السيدة  (-  حيدا)

السيدة) (- فيرادي) يونس  السيد  أو  (

حنمن بنعمرو أو السيد اوالي عبد)

يونس) السيد  (- حيدا) سيدي  هللا 

فيرادي.

99)سنة ان تأسيس نهمئي) (: املدة)

أي ان تم يخ وضع السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

دا ) املزو ي،) تجزئة  (: املقر)

الطمبق) ((94 شقة  قم) الدخمن،)

الثمني)-)القصر الكبير.

املسير):)عزيز البد اوي.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

قسم) (- الكبير) بملقصر  االبتدائية 

فبراير) (3 بتم يخ) التجم ي  السجل 

م)3))تحت  قم)39.

96 P

شركة بوكنطكس
ش.م.م.

9م، زنقة 7مم، حي اوالي عبد هللا، 

عين الشق -  الدا  البيضمء

حل اسبق للشركة وختمم التصفية
الجمعية العماة غير العمدية) ( (- م)

بتم يخ البيضمء) بملدا    املنعقدة 

3)3))قر ت وصمدقت)  4م)ديسمبر)

على ام يلي):

الحل املسبق للشركة.

السيد) للشركة  املصفي  تعيين 

التصفية) هوا ي هشمم وتعيين اقر 

بمملقر واال تممعي للشركة.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

م)3)  فبراير) )م) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)765473.

العمدية) غير  العماة  الجمعية 

بتم يخ البيضمء) بملدا    املنعقدة 

 8م)ديسمبر)3)3))قر ت ام يلي):

تصفية) ختمم  على  املصمدقة 

الشركة طبقم ملقتضيمت الجمع العمم)

ديسمبر) 4م) املنعقد) العمدي  الغير 

.(3(3

املصفي) تقرير  على  املصمدقة 

وإبراء)ذاته.

على) النهمئي  بملتشطي9  إذن 

الشركة ان السجل التجم ي.

سيتم اإليداع القمنوني لدى) (- ((

التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 

بملدا  البيضمء.
للخالصة والبيمن

احمد فتحي

97 P

شركة فرست كالص
ش.م.م

7م4، شم ع د يس الحم تي قرية 

الجممعة - الدا  البيضمء

حل اسبق للشركة
وختمم التصفية

الجمعية العماة غير العمدية) ( (- م)

بتم يخ البيضمء) بملدا    املنعقدة 

3)3))قر ت وصمدقت)  4م)ديسمبر)

على ام يلي):

الحل املسبق للشركة.

السيد) للشركة  املصفي  تعيين 

التصفية) هوا ي هشمم وتعيين اقر 

بمملقر واال تممعي للشركة.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

م)3)  فبراير) )م) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)765474.

العمدية) غير  العماة  الجمعية 
بتم يخ البيضمء) بملدا    املنعقدة 

 8م)ديسمبر)3)3))قر ت ام يلي):
تصفية) ختمم  على  املصمدقة 
الشركة طبقم ملقتضيمت الجمع العمم)
ديسمبر) 4م) املنعقد) العمدي  الغير 

.(3(3
املصفي) تقرير  على  املصمدقة 

وإبراء)ذاته.
على) النهمئي  بملتشطي9  إذن 

الشركة ان السجل التجم ي.
سيتم اإليداع القمنوني لدى) (- ((
التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 

بملدا  البيضمء.
للخالصة والبيمن

احمد فتحي

98 P

شركة ستراب
ش.م.م

3، زنقة طمن شم ع  حمل املسكيني، 
 قم 38 - الدا  البيضمء

حل اسبق للشركة
وختمم التصفية

الجمعية العماة غير العمدية) ( (- م)
بتم يخ البيضمء) بملدا    املنعقدة 
3)3))قر ت وصمدقت)  4م)ديسمبر)

على ام يلي):
الحل املسبق للشركة.

السيد) للشركة  املصفي  تعيين 
التصفية) هوا ي هشمم وتعيين اقر 

بمملقر واال تممعي للشركة.
كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
م)3)  فبراير) )م) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)765475.
العمدية) غير  العماة  الجمعية 
8م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   املنعقدة 

ديسمبر)3)3))قر ت ام يلي):
تصفية) ختمم  على  املصمدقة 
الشركة طبقم ملقتضيمت الجمع العمم)
ديسمبر) ((8 املنعقد) العمدي  الغير 

.(3(3
املصفي) تقرير  على  املصمدقة 

وإبراء)ذاته.

على) النهمئي  بملتشطي9  إذن 
الشركة ان السجل التجم ي.

سيتم اإليداع القمنوني لدى) (- ((
التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 

بملدا  البيضمء.
للخالصة والبيمن

هوا ي هشمم

99 P

 STE CASA TEMARA
DEVELOPPEMENT

شركة ذات اسؤولية احدودة
تأسيس

الذي) العقد  ملقتضيمت  طبقم 
دوليزال) كريم  احمد  األستمذ  تلقمه 
اوثق بملدا  البيضمء)بتم يخ)4م)ينمير)
األسم�سي) القمنون  وضع  تم  م)3))
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

اميزاتهم كمآلتي):
 STE CASA TEMARA (: التسمية)
ذات) شركة  (DEVELOPPEMENT

اسؤولية احدودة.
البيضمء،) الدا   (: املقر اال تممعي)

34)زنقة اإلامم اسلم الوازيس.
الهدف اال تممعي):)تهدف الشركة)

داخل املغرب وفي الخم ج إلى):
االنعمش العقم ي.

تم تحديد ادة الشركة في) (: املدة)
99)سنة.

حدد) (: اال تممعي) الرأسممل 
33.333م  ابلغ) في  الشركة   أسممل 
حصة) 333م) إلى) اقسم  د هم 
ا تممعية قيمة كل حصة)33م)د هم)
حر ت وسجلت  ميعهم على الشكل)

التملي):
: OXY VILLE SARL(شركة

633)حصة.
 IVOIRE HOLDING شركة)

 : SARL
433)حصة.

اجموع الحصص):)333م)حصة.
يتم تسيير الشركة ملدة) (: التسيير)

غير احدودة ان طرف):
امثل شركة) ااغم   السيد  شيد 

.IVOIRE HOLDING SARL
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السيد نمصر بوزوبع امثل شركة)
.OXY VILLE SARL

العقود) في  ميع  الشركة  تلتزم 
بملتوقيع املشترك ان طرف):

امثل شركة) ااغم   السيد  شيد 
.IVOIRE HOLDING SARL

السيد نمصر بوزوبع امثل شركة)
.OXY VILLE SARL

بمملركز) القمنوني  اإليداع  تم 
 5 بتم يخ) البيضمء) بملدا   الجهوي 
التجم ي  قم) السجل  م)3)) فبراير)

3م4887.
ان أ ل النسخة واإلشم ة

100 P

ديوان األستمذ السمملمني عبد الهمدي
اوثق

9مم)شم ع إايل زوال)-)الدا  البيضمء

STE GOLD SHIPPING
SARL AU

شركة ذ.م.م.
بشريك وحيد

69 شم ع إايل زوال الطمبق )3  قم 
3م -  الدا  البيضمء

تأسيس
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 3م)سبتمبر)336))تم تأسيس شركة)
املميزات) ذات  وحيد  بشريك  ذ.م.م.)

التملية):
شيبينك) كولد  شركة  (: التسمية)
ذ.م.م.) شركة  (GOLD SHIPPING

بشريك وحيد.
والبحري) البري  النقل  (: الغرض)

والجوي.
املدة):)99)سنة ان يوم التقييد في)

السجل التجم ي.
الرأسممل):)3.333م)د هم اوزعة)
على)33م)لكل حصة لفمئدة الشريك)

الوحيد السيد احمد صقلي.
شم ع إايل) (69 (: املقر اال تممعي)
الدا ) (- 3م) )3) قم) الطمبق) زوال 

البيضمء.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

احمد صقلي بتوقيعه املنفرد.
5%)ان) يتم خصم ابلغ) (: األ بمح)
أ ل االحتيمط القمنوني والبمقي يوزع)

إلى الشريك الوحيد.

بمملركز) القمنوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستثمم  بملدا  البيضمء.
بمثمبة اقتطف وبيمن

ذ.)السمملمني عبد الهمدي

اوثق
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ديوان األستمذ السمملمني عبد الهمدي

اوثق

9مم)شم ع إايل زوال)-)الدا  البيضمء

STE GOLD SHIPPING
SARL AU

شركة ذ.م.م.

بشريك وحيد

69 شم ع إايل زوال الطمبق )3  قم 

3م -  الدا  البيضمء

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 6))يوليو)337))قر  الشريك الوحيد)

 GOLD شيبينك) كولد  لشركة 

بشريك) ذ.م.م.) شركة  ( (SHIPPING

وحيد الزيمدة في  أسممل الشركة ان)

3.333م)د هم إلى)33.333م)د هم.

ان) (7 الفصل) تغيير  تم  وعليه 

بملحسمب) للشركة  األسم�سي  النظمم 

الجم ي للشريك الوحيد في الشركة.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

 (337 أغسطس) ((9 بتم يخ) البيضمء)
تحت  قم)3)999))بملسجل التجم ي)

 قم)م)555م.
بمثمبة اقتطف وبيمن

ذ.)السمملمني عبد الهمدي

اوثق
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ديوان األستمذ السمملمني عبد الهمدي

اوثق

9مم)شم ع إايل زوال)-)الدا  البيضمء

STE GOLD SHIPPING
SARL AU

شركة ذ.م.م.

بشريك وحيد

69 شم ع إايل زوال الطمبق )3  قم 

3م -  الدا  البيضمء

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 6م)امي)3م3))قر  الشريك الوحيد

 GOLD شيبينك) كولد  لشركة  (

بشريك) ذ.م.م.) شركة  ( (SHIPPING

وحيد الزيمدة في  أسممل الشركة ان)

3.333م)د هم إلى)5.333.333)د هم.

ان) (7 الفصل) تغيير  تم  وعليه 

بملحسمب) للشركة  األسم�سي  النظمم 

الجم ي للشريك الوحيد في الشركة.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

البيضمء)بتم يخ)3م)يونيو)3م3))تحت)

بملسجل التجم ي  قم) م)3559)  قم)

م)555م.
بمثمبة اقتطف وبيمن

ذ.)السمملمني عبد الهمدي

اوثق
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STE OUJDA CONCEPTION
ش.م.م.

بمقت�سى عقد عرفي خمص اؤ خ)

 (3(3 أكتوبر) ((( بتم يخ) و دة  في 

أكتوبر) ((3 بتم يخ) بو دة  واسجل 

التنظيمية) القوانين  أنشئت  ((3(3

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

للشريك الوحيد وتحمل الخصمئص)

التملية):

 STE OUJDA (: التسمية)

CONCEPTION)ش.م.م.

الهدف):)الشركة تهدف إلى):

األسنمن) اختبر  استغالل 

املعدات) تصنيع  االصطنمعية،)

فيمم) لألسنمن  والجراحية  الطبية 

ذلك األسنمن االصطنمعية.

العمليمت) عمم  ميع  وبشكل 

التجهيزية) الصنمعية  التجم ية 

بشكل) املرتبطة  واململية  العقم ية 

ابمشر أو غير ابمشر بمألشيمء)املذكو ة)

تطويرهم) أو  تحقيقهم  بإاكمنهم  والتي 

أو) ابمشرة  كل اسمهمة  إلى  إضمفة 

غير ابمشرة وبأي شكل ان األشكمل)

نفس) ذات  أو  املشمبهة  املقموالت  في 

األهداف.

طريق) و دة،) (: اال تممعي) املقر 
سيدي اعمفم  نمنمت الفرح  قم)48.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيسهم النهمئي اع إاكمنية تمديدهم)
أو حلهم قبل انتهمء)املدة وذلك حس9)
الشروط املتفق عليهم في إطم  القمنون)

والقوانين التنظيمية للشركة.
33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 
حصة ان) 333م) إلى) د هم اقسمة 
الواحدة) للحصة  د همه  33م) فئة)

حر ت ووزعت كمم يلي):
333م  (: اليعكوبي) أنم3  السيد 

حصة.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
للبطمقة) الحمال  اليعكوبي  أنم3 
كمال) اع  (FJ77م( الوطنية  قم)
في  ميع) للتصرف  الصالحيمت 
بمإلاضمء) الشركة  بمسم  الظروف 

املنفصل للمسير.
السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.
وبعد) األ بمح  كل  على  (: األ بمح)
اقتطمع) يتم  الخسمئر  كل  احتسمب 
االحتيمط) تكوين  أ ل  ان  (20/1
االقتطمعمت) وبعد  ميع  القمنوني 
القمنونية يتم تقسيم األ بمح الصمفية)
بين الشركمء)كل حس9 الحصص التي)

هي في حوزته.
للشركة) القمنوني  اإليداع  تم 
املحكمة) لدى  الضبط  بكتمبة 
ديسمبر) ((5 بتم يخ) بو دة  التجم ية 

3)3))تحت  قم)34م3.
بمثمبة اقتطف وبيمن

املسير
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ائتممنية تكنيك أسيسطمنس

ش.ذ.م.م

ممم،)شم ع ولي العهد طنجة

SOCIETE ODEVCO
SARL

شركة أوديفكو 
ش.ذ.م.م

 أسمملهم : 333.333.33.) د هم
اقرهم اإل تممعي : طنجة طريق 

تطوان، املنطقة الصنمعية، املمرم، 
الجزء )م اكر ، الدو  األ �سي

3.ت : 55م)5
تفويت الحصص اإل تممعية 

احضر) قرا ات  بمو 9 
للشركمء اإلستثنمئي  العمم  الجمع 
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ينمير) (6 بتم يخ) بطنجة  املنعقد  (
شركة) املسممة  للشركة  م)3))
ش.ذ.م.م  أسمملهم   أوديفكو 

اقرهم  د هم،   (.333.333.33

تطوان،  طريق  بطنجة  اإل تممعي 

الجزء  املمرم،  الصنمعية،  املنطقة 

)م اكر ، الدو  األ �سي تقر  ام يلي :

املوافقة على تفويت 663 حصة 

د هم  333.33م  فئة  ان  إ تممعية 

واملسددة  املكتتبة  الواحدة  للحصة 

اقمبلهم والتي تمت ان طرف السيد 

السيد  لفمئدة  الشيخ  النمصر  نبيل 

كريم النمصر الشيخ.

قبول استقملة السيد نبيل النمصر 

أحجمن  أوالد  اريم  والسيدة  الشيخ 

للشركة  كمسيرين  انصبهمم  ان 

ذاتهمم) إبراء) اع  ش.ذ.م.م  أوديفكو 

خالل فترة التسيير السمبقة،)

النمصر  كريم  السيد  وتعيين 

وذلك  للشركة  وحيد  اسير  الشيخ 

ملدة غير احدودة.

السيد  للمسير  املوحد  التوقيع 

النمصر الشيخ ضرو ي إللزام  كريم 

الشركة اتجمه األغيم .

الفصول 8،7  وبملتملي تم تعديل 

للشركة  األسم�سي  النظمم  ان  و9) 

وتحيين النظمم األسم�سي للشركة.

تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 

فبراير   9 بتم يخ  بطنجة  التجم ية 

م)3) تحت  قم 33م39).
اقتطف وبيمن النشر

ائتممنية تكنيك أسيسطمنس

105 P

لبف ماروك
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

شريك وحيد
احر ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

م)3)  ينمير) م)) بتم يخ) بطنجة 

اسجل بتم يخ)8))ينمير)م)3))املر ع)

67349م333376م)3)،)تم تأسيس)

اسؤولية) ذات  شركة  وهي  شركة 

تسمى) وحيد  شريك  ذات  احدودة 

لبف ام وك بملخصمئص التملية):

املغرب) في  الشركة  ان  الغرض 

وأو في الخم ج،)بشكل ابمشر،)أو غير)

نفسهم عن  بمالصملة  سواء)  ابمشر 

)أو نيمبة عن أطراف ثملثة أو املشم كة:

نمقل بري احلي ودولي.

بكمفة) واملنمولة  اللو ستيمت 

أشكملهم.

البضمئع) نقل  سيم ات  تأ ير 

بسمئق نيمبة عن الغير.

وكيل شحن بري.

تداول كمفة األصنمف.

وتوزيع  ميع) وتصدير  استيراد 

وكذلك  ميع) والخدامت  املنتجمت 

الوطنية) بملتجم ة  املتعلقة  األنشطة 

والدولية.

إدا ة وتجميع وتقطيع املقطو ات)

والحمويمت العمملية.

 ميع عمليمت التفويض واملنمولة)
واإل سملية والوكملة في النقل البحري)

الدولي أو البري أو الجوي.

االستيراد) عمليمت   ميع 

والتصدير أو التصدير ملعدات النقل)

ذات) واألنشطة  والتخزين  واملنمولة 

الصلة.

األعممل) اجمل  في  اإلستشم ات 

اللو ستية والتجم ية.

لكمفة) الجمركي  التخليص 

البضمئع املنقولة بحرا أو برا أو  وا.

يمكن تنفيذ األنشطة املد  ة في)

هذه املقملة ان قبل الشركة بشكل)

ان) وفهمهم  ابمشر،) غير  أو  ابمشر 

خالل اشم كة الشركة في الشركمت)

األخرى التي لهم كمئن اممثل للتنمظرية.

التي) األنشطة  ذلك  ان  يستثنى 

شروطم) ملمم ستهم  القمنون  يفرض 

خمصة ال تفي بهم الشركة.

العزيزية) إقماة  (: الرئي�سي) املقر 

السعودية) العربية  اململكة  شم ع 

الطبق الثملث  قم)3))طنجة.

 99 :))تحدد ادة الشركة ب) املدة)

السجل) في  تم يخ تسجيلهم  سنة ان 

الحل) حمالت  بمستثنمء) التجم ي،)

املبكر أو التمديد املنصوص عليه في)

هذا النظمم األسم�سي.

تم تحديد  أ3 اململ) (:  أ3 اململ)

اقسمة) وهي  د هم  33.333م) عند)

د هم لكل) 33م) سهم ان) 333م) إلى)

ادفوعة) اكتت9 فيهم بملكمال،) انهم،)

للمسمهم) واخصصة  بملكمال 

الوحيد املذكو  أعاله.

غم سيم)) أليخمند و  السيد  إدا ة 

ديسمبر) 7م) في) املولود   ونزاليس،)

اإلسبمنية،) الجنسية  ان  976م،)

اقيم في) (،994935  واز السفر  قم)

برشلونة سمنت كو مت ديل فمليس،)

شم ع ال بالنم  قم)مم.

يصرح املدير بقبول هذا التعيين،)

اوضحم أنه ال يو د تعم ض أو حظر)

يمكن أن يمنع هذا التعيين،)وسيتم)

تحديد أ ره في قمنون الحق.

السنة اإل تممعية):)فمتح ينمير إلى)

م3)ديسمبر.

ان هذه األ بمح الصمفية) ( الربح)

اإلحتيمط) لتكوين  (5% خصم) يتم 

ان) أقل  يكون  أن  بشرط  القمنوني 
5/1) أ3 اململ).

قلم) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

 ( بتم يخ) بطنجة  التجم ية  املحكمة 

فبراير)م)3))برقم))3893).
للرأي واإلشم ة

املسير
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GENEISIS FINANCES
الخروج ان الشيمع لو ثة الهملك 

عمر السالوي
وفمة الهملكة أاينة بنشقرون، أ الة 

السالوي
أيلولة تركة الحصص التي كمنت 

تمتلكهم
 هبة حصة واحدة ان طرف السيد 

احمد إبراهيم السالوي لفمئدة 
السيدة عملية السالوي

انسحمب شريك
تعديالت تالزاية للفصلين السمد3 

والسمبع ان النظمم األسم�سي
العمدية) غير  العماة  الجمعية  إن 

لشركة) ((3(3 م)يوليو) في) املنعقدة 

GENEISIS FINANCES،)شركة ذات)

اسؤولية احدودة  أسمملهم)3.333م 

بملدا البيضمء) اقرهم  الكمئن  د هم،)

السجل) لكواسم  دوا   )بوسكو ة))

التجم ي الدا البيضمء)349.م7م)قد):

يظلوا) بأال  الو ثة  قرا   سجلت 

الشركة) حصص  وانح  الشيمع  في 

عمر) للمرحوم  املوكة  كمنت  التي 

السالوي،)لو ثته.

أاينة) الهملكة  وفمة  سجلت 

بنشقرون،)أ الة السالوي الواقعة في)

5))أغسطس)9م3).

ل اإل ثية  األيلولة   سجلت 

 3)حصص شركة التي كمنت تمتلكهم)

أ الة) بنشقرون،) أاينة  الهملكة 

السالوي لفمئدة و ثتهم.

في) يظلو  بأال  الو ثة  قرا   سجلت 

الشيمع وانح الحصص املعنية.

السيد) طرف  ان  هبة  سجلت 

للحصة) السالوي  ابراهيم  احمد 

عملية) السيدة  لفمئدة  إ ثم  املمنوحة 

السالوي واالنسحمب التالزاي للسيد)

احمد إبراهيم السالوي ان الشركة.

السمد3) الفصلين  تالزايم  عدلت 

والسمبع ان النظمم األسم�سي.

تم القيمم بمإليداع القمنوني بكتمبة)

التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 

م)3)  ينمير) ((3 بتم يخ) للدا البيضمء)

تحت  قم)937م76.
املدبر
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GRANT THORNTON

CONSEIL
نقل اقر الشركة
تعديالت نظماية

الغير) العماة  الجمعية  بمو 9 

العمدية املنعقدة في)8م)ديسمبر)3)3) 

 GRANT THORNTON لشركة)

CONSEIL،)شركة اسمهمة  أسمملهم)

التجم ي) السجل  333.333د هم 

الدا البيضمء)7)37.4))قد):
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الدا البيضمء) إلى  النقل  قر ت 

السالوي،) اد يس  شم ع  (،7 )العنق))

املو ود) الشركة  ملقر  املنم ،) تجزئة 
زنقة عالل) (،47 حمليم بملدا البيضمء)

بن عبد هللا.

ان) و39) (6،4 الفصول) عدلت 

النظمم األسم�سي.

تم القيمم بمإليداع القمنوني بكتمبة)

التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 

م)3)  ينمير) 9م) بتم يخ) للدا البيضمء)

تحت  قم)773م76.
اجلس اإلدا ة
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU

MAROC
اعتممد العالاة التجم ية

إن الجمعية العماة الغير العمدية)

لشركة) م)3)) ينمير) (6 في) املنعقدة 

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU

اسمهمة  أسمملهم) شركة  (MAROC

اقرهم) الكمئن  333.333.مد هم 
بملدا البيضمء)م7،)زنقة عالل بن عبد)

الدا البيضمء) التجم ي  )السجل  هللا)

757.م)قد):

التجم ية) العالاة  اعتممد  قر ت 

.SFM CONSEIL

)عدلت تالزايم الفصل الثمني ان)

النظمم األسم�سي.

تم القيمم بمإليداع القمنوني بكتمبة)

التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 

م)3)  فبراير) (8 بتم يخ) للدا البيضمء)

تحت  قم)764.56.
اجلس اإلدا ة
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 FIDAROC GRANT

THORNTON
نقل اقر الشركة
تعديلي نظماي

بتم يخ) اداوالت   بمو 9 

3م)ديسمبر3)3)،)فإن اجلس إدا ة)

 FIDAROC(الشركة الحمالة لتسمية

شركة (،GRANT THORNTON

333.333.م  اسمهمة  أسمملهم)
بملدا البيضمء) ( الكمئن اقرهم) د هم،)
47،)زنقة عالل بن عبد هللا))السجل)
التجم ي الدا البيضمء)75.373))،)قد:
قر  نقل))الشركة إلى الدا البيضمء)
السالوي،) اد يس  شم ع  (،7 )العنق))

تجزئة املنم .
ان) الرابع  الفصل  تالزايم  عدل 

النظمم األسم�سي.
تم القيمم بمإليداع القمنوني بكتمبة)
التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 
م)3)  فبراير) (8 بتم يخ) للدا البيضمء)

تحت  قم)764.457.
اجلس اإلدا ة
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 ZAINEB HAMAD
REEDUCATION

SARL
D’ASSOCIEE UNIQUE

شركة ذات اسؤولية احدودة 
بمشم كة وحيدة

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة بمشم ك وحيدة

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) م)3)،) ينمير) (6 في) بملدا البيضمء)
لشركة) التأسي�سي  القمنون  تحديد 
بمشم كة) احدودة  اسؤولية  ذات 

وحيدة لهم املميزات التملية):
 ZAINEB (: الشركة) اسم 
 HAMAD REEDUCATION SARL

.D’ASSOCIEE UNIQUE
السيدة   : الوحيدة  املشم كة 
4م  في  زين9 حمد، اغربية، ازدادة 
)فرنسم)،  بتولوز  975م  أغسطس 
السمكنة بملدا البيضمء، م)، تجزئة 
عين الذئمب )، زنقة م، عين الذئمب، 

.BE6775قم بطمقتهمالوطنية 9م 
اوضوع الشركة : غرض الشركة 

هو ازاولة اهنة الترويض الطبي.
أحمد  زنقة   : الشركة  اقر 
حي  لوكسو يم،  إقماة  الشر�سي، 

بو كون الدا البيضمء.
ادة الشركة : 99 سنة ابتداء ان 

تم يخ التسجيل في السجل التجم ي.

املشم كة  قمات   : الحصص 

العددية  الحصة  بتقديم  الوحيدة 

3.333م د هم نقدا.

 أسممل الشركة : 3.333م د هم، 

إ تممعية  حصة  33م  إلى  اقسم 

املمنوحة  للواحدة،  د هم  33م  ب 

للمشم كة الوحيدة اقبل اسمهمتهم.

اإل تممعية  الحصص  همته  ثمن 

كليم ان  كلهم نقدا، حر ت  املكثتبة 

قيمتهم االسمية.

السنة اململية : ان فمتح ينمير إلى 

األولى  السنة  في  وتنتهي  ديسمبر  م3 

في م3 ديسمبر م)3) على أن تغطي 

املتراوحة بين تسجيل الشركة  املدة 

في السجل التجم ي والتم يخ املذكو .

التسيير : ان طرف السيدة زين9 

اع  ميع  احدودة  غير  ملدة  حمد، 

الصالحيمت.

تم اإليداع القمنوني بمملركزالجهوي 

لإلستثمم  بوالية الدا البيضمء بتميخ 

فمتح فبراير م)3).

بملسجل  الشركة  تسجيل  تم 

تحت  قم  بملدا البيضمء  التجم ي 

3م487 بتم يخ فمتح فبراير م)3).
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SOCIETE PESCADA

إشهمد بفسخ عقد التسيير
نحن املوقعين أسفله):

(،PESCADA(الطرف األول):)شركة

شركة ذات اسؤولية احدودة الكمئن)

اقرهم اإل تممعي بشم ع عالل الفم�سي)

العيون) انيس  (( الداوديمت  قم)

التجم ي) بملسجل  واملقيدة  اراكش 

تحت) بمراكش  التجم ية  بمملحكمة 

 قم)86393)يمثلهم السيد بالل شكر)

هللا اغربي الجنسية،)الحمال لبطمقة)

 EE33636 الوطنية  قم) التعريف 

العبدالوية) تجزئة  (9( ب) السمكن 

اراكش.

بصفته املكري):

 MANDI شركة) (: الثمني) الطرف 

ذات) شركة  (،BAB ALYEMEN

بملسجل) املقيدة  اسؤولية احدودة 

التجم ية) بمملحكمة  التجم ي 

الكمئن) (98959 تحت  قم) بمراكش 

احمد) 3مشم ع  اإل تممعي) اقرهم 

الز قطوني الطمبق)م)الشقة)م) ليز،)

يمثلهم السيد بم اجح حسين عبد هللا)

السفر  قم) لجواز  والحمال  حسن 

.938857(3

بصفته املكتري):

نشهد نحن املشم  إلي هويتنم أعاله)

بمم تصح به الشهمدة شرعم وقمنونم)

التسيير) عقد  فسخنم  بأننم  ونصرح 

بتم بخ) املبرم  التجم ي  لألصل  الحر 

4))أكتوبر)9م3))الكمئن بشم ع عالل)

انيس) (( الداوديمت  قم) الفم�سي 

على) يتوفر  الذي  اراكش  العيون 

السجل التجم ي)86393.

وهذا الفسخ تم لظروف خمصة)

بر�سى الطرفين وبذلك أصبح العمل)

سبتمبر) 3م) بتم يخ) بعقدة  الغيم 

.(3(3

البنود) فإن  ميع  وعليه 

األصل) بتسيير  املتعلقة  والشروط 

التجم ي املذكو  أعاله تعتبر الغية وال)

يعتد بهم وذلك اعتبم ا ان تم يخ تحرير)

هذا اإلشهمد.

أعاله) الطرفمن  فإن  وعليه 

يصرحمن بإبراء)ذاة بعضهمم البعض)

إبراء)كليم تمام ولم يعد أي انهمم اتمبعم)

استحقمت) أو  تعويضمت  بأي  لآلخر 

أو وا بمت أو أي شيئ آخر ان هذا)

القبيل.

هذا غمية ام نشهد به عن طي9)

أ ل) وان  الحسنة  ونيتنم  خمطرنم 

ذلك نوقع أدنمه اثبتين بذلك صحة)

ام ذكر
التوقيعمت

الطرف الثمني)

بم اجح حسين عبد هللا حسن
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4395 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

بن رحو يو
املقر الرئي�سي : 9) شم ع ابن العمص 

3 الدو   قم 6) طنجة

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 أ3 امل الشركة : 3.333م د هم

بطنجة،) خمص  سند  بمو 9 

اسجل) 9م3)،) ديسمبر) 7م) بتم يخ)

ديسمبر) ((3 بتم يخ) املدينة  بنفس 

شركة) (،OR887مم املر ع) 9م3)،)

ملسمهم) احدودة  اسؤولية  ذات 

واحد،)تسمى بن  حو يو.

الغرض):)غرض الشركة في املغرب)

بشكل ابمشر أو غير) وأو في الخم ج،)

لحسمب) أو  لحسمبهم  سواء) ابمشر،)

أطراف ثملثة أو للمشم كة في نشمط.

الفواكه) وتصدير  استيراد 

املجففة.

الفواكه) وتوزيع  وبيع  شراء)

املجففة.

املنتجمت) وتوزيع  وبيع  شراء)

املجففة.

وكيل) نمقل البضمئع على الطرق،)

نقل) اركبمت  استئجم   الشحن،)

البضمئع نيمبة عن اآلخرين.

تداول  ميع األصنمف.

اللو يستيمت بجميع أشكملهم.

وإدا ة وتجميع وقطع املقطو ات))

و ميع عمليمت) والحمويمت الدولية،)

والوكملة) والشحن  واملنمولة  العمولة 

في النقل البحري الدولي أو البري أو)

استيراد) عمليمت  و ميع  الجوي،)

واملنمولة)) النقل  املواد،) وتصدير 

والتخزين واألنشطة ذات الصلة.

األعممل) اجمل  في  االستشم ات 

اللو ستية والتجم ية.

وتوزيع  ميع) وتصدير  استيراد 

وكذلك) والخدامت  املنتجمت 

بملتجم ة) املتعلقة  األنشطة   ميع 

أعم،) وبشكل  والدولية،) الوطنية 

والتجم ية) اململية  األنشطة   ميع 

واملنقولة) والعقم ية  والصنمعية 

والحرفية واأل ا�سي والز اعية.

األخرى) املعماالت  أو  الخداة 

املرتبطة بشكل ابمشر أو غير ابمشر)

كليم أو  زئيم بغرض الشركة املوضح)

اشمبه أو ذي صلة) أعاله وأي �سيء)

ان املحتمل أن يسهل أو يعزز تطوير)

الشركة ونشمطهم.

ابن) شم ع  ((9 (: املسجل) املقر 

العمص)3)الدو   قم)6))طنجة.

 99 تحدد ادة الشركة ب) (: املدة)

السجل) في  تم يخ تسجيلهم  سنة ان 

الحل) حمالت  بمستثنمء) (، التجم ي)

املبكر أو التمديد املنصوص عليه في)

هذا النظمم األسم�سي.
يبلغ  أسممل الشركة) (:  أ3 اململ)

33م  د هم وهو واقسم إلى) 3.333م)

33م)د هم لكل سهم،) سهم ان فئة)

بملكمال) ادفوع  بملكمال،) اكتت9 

الوحيد) للشريك  واخصص  نقدا 

السيد بن  حو أنو .

أنو ،) بن  حو  السيد  (: اإلدا ة)

اواليد طنجة بتم يخ)4)أكتوبر)983م 

 CIN N°K374735 اغربي الجنسية)
اقيم بطنجة،)حي املجد طريق)3) قم)

غير) لفترة  املدير  اهمم  سيمم 3  3م)

في) التزاة  الشركة  وتعتبر  احدودة 

 ميع أعمملهم بتوقيعه وحده.

السنة اإل تممعية):)فمتح ينمير إلى)

م3)ديسمبر.

الربح):)هذه األ بمح الصملفية يتم)

خصم)%5)لتكوين اإلحتيمط القمنوني)

بشرط أن يكون هذا أقل ان)5/1)ان)
 أ3 اململ.

تم اإليداع القمنوني:)لدى املحكمة)

ديسمبر) ((6 التجم ية بطنجة بتم يخ)

9م3))برقم)9.356)).
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 TADAWSA
SARL

تأسيس شركة
في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس) تم  بسال  م)3)) ينمير) (((  

شركة ذات املسؤولية املحدودة التي)

تحمل الخصمئص التملية):

.TADAWSA  SARL(:(التسمية

الهدف اإل تممعي):)

بيع اواد التجميل بملتقسيط.

تم ر.

 أ3 اململ):)33.333.33م)د هم.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.

املقر اإل تممعي):)حي االال  قم)46 

طريق القنيطرة سال.

أايمة افضل املزدادة) (: التسيير)

الحمالة) 997م) يوليو) ((6 بتم يخ)

 AE8(م7م الوطنية  قم) للبطمقة 

طريق) (46 االال  قم) بحي  السمكنة 

القنيطرة سال.

التسجيل) تم  (: التجم ي) السجل 

بملسجل التجم ي بمملحكمة اإلبتدائية)

تحت) م)3)) فبراير) مم) بتم يخ) بسال 
 قم)9)9)3) قم اإليداع)35958.
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LOUK BUREAU شركة
ش.د.م.ش.و

املقر اإل تممعي : ج 3 إضمفي  قم 5) 

حي يعقوب املنصو  الربمط

قر  الشريك الوحيد يوم)9م)ينمير)

م)3))ام يلي):

تفويت  ميع حصص السيد عبد)

اللطيف عيمد التي يملكهم في الشركة)

السيد) إلى  حصة  333م) والبملغة)

بلحمج بوعزة.

اللطيف) عبد  السيد  استقملة 

عيمد كمسير للشركة.

تعيين السيد بلحمج بوعزة اسير)

وحيد للشركة ملد غير احدودة.

تغيير املقر اإل تممعي للشركة إلى)

عين العودة تجزئة ولد زعير  قم))47.

تغيير القمنون األسم�سي للشركة.

للشركة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ بملربمط  التجم ية   بمملحكمة 

تحت  قم) م)3)) فبراير) مم)

.D.3م3ممم
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STE. GITAL TECH
SARL AU

تأسيس شركة
8م  بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في)
تم تأسيس شركة ذات) م)3)) ينمير)
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 
الخصمئص) تحمل  التي  الوحيد 

التملية):
 STE. GITAL (: القمنونية) الصفة 
ذات) شركة   TECH SARL AU
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف اإل تممعي):

وبرااج) األنظمة  في  استشم ات 
واعملجة املعطيمت وكل) الكمبيوتر،)

األنشطة ذات صلة.
استيراد وتصدير.

د هم. 33.333.33م) (: اململ)  أ3 
املدة):)99)سنة.

في  اقرهم   : اإل تممعي  املقر 
بعنوان   PHARMACIE GHRISSI
تجزئة 3)م ازدهم  احل  قم م  طريق 

 أ3 املمء.
وبمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في 8م 
ينمير م)3) تم تعيين السيد احمد 
اغري�سي وطنيته CD((7933 كمسير 

للشركة.
السجل التجم ي  قم م6596.

117 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

SARL

B.P 636 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 35.(38.896.43.م

FAX : 35.(8.8م96.4.م

STE CASA WORKS NEGOCE
S.R.A.L AU

شركة ذات اسؤولية احدودة 
بشريك واحد

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع لعمم)
الغير العمدي للمسمهمين في الشركة)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
قر ) م)3)) واحد بتم يخ فمتح فبراير)

ام يلي):



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4396

تكون اإلاضمءات) (: تغيير اإلاضمء)

للسيد) فقط  واإل تممعية  البنكية 

ايتمجيد لحسن.

تحيين القمنون األسم�سي.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

بمملحكمة) الضبط  بكتمبة  القمنوني 

فبراير) 3م) بتم يخ) بإنزكمن  اإلبتدائية 

م)3))تحت  قم)345.
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TELEMASTALI
في) حر   استثنمئي  قرا   بمقت�سى 

شركة) شركمء) قر   ((3(3 ينمير) (9

ذات) ش.م.م  (TELEMASTALI

الشريك الوحيد ام يلي):

تصفية نهمئية.

السيدة) للشركة  املصفية  تعيين 
وكدا اكمن التصفية) زين9 كوستلي،)

حي) الخضراء،) املسيرة  شم ع  في 
الكفمح،) قم)م،)القرية سال.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بسال) اإلبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

فبراير) مم) في) (35949 تحت  قم)

م)3).
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AGRICOLOGIC
تأسيس شركة احدودة املسؤولية

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

3)3))تمت) 3))ديسمبر) بملربمط يوم)

لشركة) التأسي�سي  القمنون  صيمغة 

بملخصمئص) املسؤولية  احدودة 

التملية):

.AGRICOLOGIC(:(التسمية

الهدف اإل تممعي):)

الز اعية) املشم يع  تنفيذ 

والغذائية.

ابن) شم ع  (79 (: اإل تممعي) املقر 

 6 شقة  قم) الثمني  الطمبق  سينم 

أكدال للربمط.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسممل):)حدد  أ3 امل الشركة)

في ابلغ)33.333م)د هم.

 Mr. عهد تسيير الشركة) (: اإلدا ة)

.HARRADI JAD

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.

وتسجيل) القمنوني  اإليداع  تم 

الشركة بملسجل التجم ي للمحكمة)

ينمير) (7 بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3))تحت  قم)48743م.
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WORLD SERVICES COMPTA

 CENTRE D’AFFAIRE ET DE

DOMICILIATION

 CONSEIL, JURIDIQUE, FISCAL ET

FINANCIER

AM NAKHIL
SARL

تغيير املقر اإل تممعي
العمم) الجمع  احضر  بمو 9 

املنعقد) العمدي  الغير  اإلستثنمئي 

بتم يخ)4))ديسمبر)3)3))قر  صمح9)

الشركة)AM NAKHIL SARL)ام يلي):

تجزئة) ان  اإل تممعي  املقر  تغيير 
تيفلت) الثملث  الطمبق  املنزه  (8  قم)

سيدي عالل البحراوي إلى حي السالم)
م) قم)8))تيفلت.

بمكت9) القمنوني  اإليداع  تم 

الضبط بمملحكمة اإلبتدائية بتيفلت)

بتم يخ)7))ينمير)م)3))تحت  قم))9.
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INTAGRICO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
 أسمملهم : 33.333.33م د هم

املقر اإل تممعي : 59، إقماة اوالي 

عبد العزيز، شم ع اوالي عبد العزيز 
 قم 4 القنيطرة

تأسيس شركة
بملقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  م)3)،) ينمير) ((6 بتم يخ)

ذات) لشركة  األسم�سي  القمنون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفمت التملية):

 INTAGRICO SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

وحيد. بشريك  املحدودة  املسؤولية 

اوالي) إقماة  (،59 (: اإل تممعي) املقر 

عبد العزيز،)شم ع اوالي عبد العزيز)
 قم)4)القنيطرة.

اوضوع الشركة):)

الفالحة.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333.33م) الشركة في ابلغ)

إ تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)

على) واوزعة  اكتتبة،) بكمالهم،)

الشركمء)كملتملي):

333م  الصديق) احمد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد احمد) (: التسيير)

الحمال) الجنسية اغربية،) الصديق،)

.CB(433(9(للبطمقة الوطنية  قم

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة اإلبتدائية بملقنيطرة تحت)
 قم)58837.
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 AL MONCHAAT AL

AFRIQIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

املقر اإل ممعي :  قم 735، تجزئة 

القصبة القنيطرة

السجل التجم ي  قم 93)53 

القنيطرة

تفويت حصص إ تممعية
وتعيين اسير  ديد

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

الغير العمدي تقر  ام يلي):

 533 تفويت) على  املصمدقة 

د هم) 33م) بقيمة) إ تممعية  حصة 
للحصة في الك السيد عبد الصبو 

)السيد عبد املو ود احمد،)اصري)

اإلقماة) لبطمقة  الحمال  الجنسية،)
السيد) لفمئدة  T)9م5353،)  قم)
عالء)عبد الحميد أبو عيدة،)اصري)

اإلقماة) لبطمقة  الحمال  الجنسية،)
.G33(479U(قم 

الحميد) عبد  عالء) السيد  تعيين 

أبو عيدة اسيرا  ديدا.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

تحت  قم) بملقنيطرة  اإلبتدائية 

439م8)بتم يخ)3م)فبراير)م)3).
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MOVE ZEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
 أسمملهم : 33.333.33م د هم

املقر اإل تممعي : زاوية زنقة  بملة 

وسعد زغلول، الشقة  قم 3م 

القنيطرة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة،)تم وضع القمنون األسم�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفمت) ذات  وحيد  بشريك 

التملية):

 MOVE ZEN SARL (: التسمية)

. AU

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زاية زنقة  بملة) (: املقر اإل تممعي)
3م  الشقة  قم  زغلول،  وسعد 

القنيطرة.

اوضوع الشركة):)

املقمولة في نقل املستخداين.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333.33م) الشركة في ابلغ)

إ تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)

على) واوزعة  اكتتبة،) بكمالهم،)

الشركمء)كملتملي):

333م  الدين) السيد شيوع عالء)

حصة.
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املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد شيوع) (: التسيير)

عالء)الدين.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة اإلبتدائية بملقنيطرة تحت)
 قم)58537)بتم يخ)7))ينمير).م)3)
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BOUI ISRAA BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
 أسمملهم : 33.333.33م د هم

املقر اإل تممعي : الزنقة )  قم 9)، 

حي اعمو ة القنيطرة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة،)تم وضع القمنون األسم�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفمت) ذات  وحيد  بشريك 

التملية):

 BOUI ISRAA BOIS (: التسمية)

. SARL AU

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اإل تممعي):الزنقة )  قم 9)، 

حي اعمو ة القنيطرة.

اوضوع الشركة):)

املقمولة في نجم ة األملنيوم.

النجم ة الحديدية.

أو) املختلفة  األشغمل  في  املقمولة 

البنمء.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333.33م) الشركة في ابلغ)

إ تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)

على) واوزعة  اكتتبة،) بكمالهم،)

الشركمء)كملتملي):

333م  بيدحمت) نجي9  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد نجي9) (: التسيير)

بيدحمت.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة اإلبتدائية بملقنيطرة تحت)
 قم)58759)بتم يخ)4)فبراير)م)3).
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IHSSAN PERFECT BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
 أسمملهم : 33.333.33م د هم

املقر اإل تممعي : الزنقة )  قم 9)، 

حي اعمو ة السمكنية القنيطرة

السجل التجم ي  قم 57397 

القنيطرة

تحويل املقر اإل تممعي
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

لشركة) بملقنيطرة  العمدي  الغير 

IHSSAN PERFECT BEAUTY)شركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد تقر ام يلي):

املقر) تحويل  على  املصمدقة 

العنوان) ان  للشركة  اإل تممعي 

حي   ،(9 )  قم  الزنقة   : القديم)

إلى) القنيطرة  السمكنية  اعمو ة 

(،Aم العنوان الجديد املغرب العربي)
 قم)53))بئر الرااي القنيطرة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

السجل) بملقنيطرة،) اإلبتدائية 

التجم ي  قم)57397)القنيطرة.
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ALFADOK
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 أسمملهم : 33.333.33م د هم

 ،D املقر اإل تممعي :  قم 63، الحزام

حي الرحمة، اتجر  قم م  القنيطرة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،(3(3 نوفمبر) 9م) بملقنيطرة بتم يخ)

لشركة) األسم�سي  القمنون  وضع  تم 

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املواصفمت التملية):

.ALFADOK SARL AU(:(التسمية
ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة).
 ،63 :  قم  اإل تممعي) املقر 
الحزام D، حي الرحمة، اتجر  قم م 

القنيطرة.
اوضوع الشركة):)

تحويل األاوال.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 
د هم) 33.333.33م) الشركة في ابلغ)
إ تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 
احر ة) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)
على) واوزعة  اكتتبة،) بكمالهم،)

الشركمء)كملتملي):
السيد الوقيد احمد)533)حصة.
السيدة الوقيد كوثر)533)حصة.

املدة):)99)سنة.
التسيير):)أسند إلى):

)السيد الوقيد احمد.
والسيدة الوقيد كوثر.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر.

التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 
بمملحكمة اإلبتدائية بملقنيطرة تحت)

 قم)م5874)بتم يخ)8)فبراير)م)3).
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BENFAIDA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
 أسمملهم : 33.333.33م د هم

املقر اإل تممعي : 39، زنقة الحم تي 
إد يس، حي السالم، الطمبق الثملث 

الخميسمت
تأسيس شركة

اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) وضع  بملخميسمت،تم 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

املواصفمت التملية):

 BENFAIDA (: التسمية) (

. SERVICES SARL AU
ذات  شركة   : القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اإل تممعي):)39،)زنقة الحم ثي)

الطمبق الثملث) حي السالم،) إد يس،)

الخميسمت.

اوضوع الشركة):)

 ميع خدامت النظمفة.

سمنديك امللكية املشتركة.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333.33م) الشركة في ابلغ)

إ تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)

على) واوزعة  اكتتبة،) بكمالهم،)

الشركمء)كملتملي):

333م  بنفميدة) خملد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد خملد) (: التسيير)

بنفميدة.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بملخميسمت) اإلبتدائية  بمملحكمة 

ديسمبر) (9 بتم يخ) 89م9)) تحت  قم)

م)3).
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SOCIETE JAOUI FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 أسمملهم : 33.333.33م د هم

املقر اإل تممعي : 3)، شم ع أنوال، 

عمم ة فلو ي مم، اكت9  قم 4، 

ايموزا القنيطرة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) وضع  بملخميسمت،تم 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة ذات املواصفمت التملية):

 SOCIETE JAOUI FILS(:(التسمية(

.SARL

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر اإل تممعي):)3)،)شم ع أنوال، 

 ،4 اكت9  قم  مم،  فلو ي  عمم ة 

ايموزا القنيطرة.
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اوضوع الشركة):

اإلستغالل) تسيير  في  املقمولة 

الفالحي.

استغل غمبوي.

اإلستيراد والتصدير.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333.33م) الشركة في ابلغ)

إ تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)

على) واوزعة  اكتتبة،) بكمالهم،)

الشركمء)كملتملي):

السيد  موي حميد)433)حصة.

السيد  موي بالل)3)3)حصة.

اآلنسة  موي شيممء)83))حصة

املدة):)99)سنة.
أسند إلى السيد  موي) (: التسيير)

حميد.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة اإلبتدائية بملقنيطرة تحت)
 قم)58935)بتم يخ)3م)فبراير)م)3).
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KENIT ART-CHIC
شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم : 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : بلوك A،  قم 84 

انطقة التنشيط، طريق اهدية، 

القنيطرة

السجل التجم ي  قم 43)55

الحل املبكر للشركة
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

KENIT ART- لشركة) العمدي  الغير 

CHIC SARL،)تقر  ام يلي):

املبكر) الحل  على  املصمدقة 

للشركة.

الكريم،) تعيين السيد دالل عبد 

بصفته اصفي للشركة.

الشركة) تصفي  اقر  تحديد 

بملعنوان التملي):
انطقة) (،84 A،) قم) بلوك)

التنشيط،)طريق اهدية،)القنيطرة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (4 االبتدائية بملقنيطرة بتم يخ)

م)3)،)تحت  قم)))3م8.
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3ADISTRIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم : 33.333م د هم
املقر اال تممعي : ارآب  قم )، املنزل 

 قم 944، بئر الرااي الجنوبية، 
القنيطرة

السجل التجم ي  قم 57م56 
القنيطرة

تفويت حصص ا تممعية
تعيين اسير  ديد

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
(،3ADISTRIB لشركة) العمدي  الغير 
املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

تقرير ام يلي):
املصمدقة على تفويت)333)حصة)
33م)د هم للحصة) ا تممعية بقيمة)
في الك السيد احمد اعراب،)لفمئدة)

السيدة عمئشة  ملي.
املصمدقة على تفويت)343)حصة)
33م)د هم للحصة) ا تممعية بقيمة)
علو،) احمد  �سي  السيد  الك  في 

لفمئدة السيدة عمئشة  ملي.
قبول استقملة السيد �سي احمد)
وتعيين) اعراب  احمد  والسيد  علو 
السيدة عمئشة  ملي اسيرة وحيدة)

للشركة ملدة غير احدودة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
تحت  قم) بملقنيطرة  االبتدائية 

6م4م8)بتم يخ)مم)فبراير)م)3).
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PACIFIC-LOGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم : 33.333م د هم
املقر اال تممعي : الطمبق الثمني،  قم 

م49، تجزئة لوفملون، القنيطرة
تأسيس شركة

اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بملقنيطرة،)تم وضع القمنون األسم�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفمت التملية):

PACIFIC- (: التسمية)

.LOGEMENT SARL

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الثمني،) الطمبق  (: املقر اال تممعي)

 قم)م49،)تجزئة لوفملون،)القنيطرة.

اوضوع الشركة):)انعش عقم ي.

حدد  أسممل) (: الشركة)  اسممل 

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

ا تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)

على) واوزعة  اكتتبة،) بكمالهم،)

الشركمء)كملتملي):

السيد احمد سماللي)753)حصة.

السيد  الل اخلص)53))حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد احمد) (: التسيير)

سماللي والسيد  الل اخلص.

ينمير) فمتح  ان  (: اململية) السنة 

إلىم3)ديسمبر.

التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت)

 قم)58799)بتم يخ)8)فبراير)م)3).

132 P

EXTRALIVING SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : الطمبق الثمني،  قم 

)49، تجزئة لوفملون، القنيطرة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة،)تم وضع القمنون األسم�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفمت التملية):

 EXTRALIVING (: التسمية)

.SAKANE SARL

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الثمني،) الطمبق  (: املقر اال تممعي)

 قم))49،)تجزئة لوفملون،)القنيطرة.

اوضوع الشركة):)انعش عقم ي.

حدد  أسممل) (: الشركة)  اسممل 

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

ا تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)

على) واوزعة  اكتتبة،) بكمالهم،)

الشركمء)كملتملي):

السيد  الل اخلص)53))حصة.

 333 الزيتوني) احمد  السيد 

حصة.

السيد احمد سماللي)3)4)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد احمد) (: التسيير)

اخلص) السيد  الل  سماللي،)

والسيد احمد الزيتوني.

ينمير) فمتح  ان  (: اململية) السنة 

إلىم3)ديسمبر.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت)
 قم)5م588)بتم يخ)8)فبراير)م)3).
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AMJAD BPC
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : بقعة 36مم، 

 ،D / أليمنس دا نم، الشطر الثمني

الطمبق األول، القنيطرة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة،)تم وضع القمنون األسم�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفمت) ذات  وحيد  بشريك 

التملية):

 AMJAD BPC SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

36مم،) بقعة) (: اال تممعي) املقر 

(،D (/ الثمني) الشطر  دا نم،) أليمنس 

الطمبق األول،)القنيطرة.

اوضوع الشركة.

تم ر في أ هزة اإلعالايمت.
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 أسممل الشركة.
د هم) 33.333م) ابلغ) في  حدد 
ا تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 
احر ة) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)
بكمالهم،)اكتتبة واوزعة على الشركمء)

كملتملي):
333م  إسراء) بلمفضل  السيدة 

حصة.
املدة):))99)سنة.

السيدة) إلى  أسند  (: التسيير)
اغربية،) الجنسية  إسراء،) بلمفضل 
الوطنية  قم) للبطمقة  الحمالة 

.G6437مم
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 
بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت)

 قم)9)588)بتم يخ)8)فبراير)م)3).
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GARDEN CITY PARA
SARL

الرأسممل اال تممعي : 3.333م د هم
املقر اال تممعي : تجزئة بوشوك 

 قم )3م  قم ) إقماة يونس الثمني 
لعيميدة سال

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة

العمم) الجمع  عقد  بمو 9 
سبتمبر) ((8 التأسي�سي املؤ خ بتم يخ)
ذات) شركة  تأسست  (،(3(3
الخصمئص)) ( في) احدودة  اسؤولية 

التملية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.GARDEN CITY PARA SARL
لهم كموضوع) الشركة  (: املوضوع)
العمليمت) الخم ج  في  كمم  املغرب  في 

التملية):
صيدلية.

اواد التجميل.
الر|أسممل اال تممعي):

في) احدد  اال تممعي  الرأسممل 
33م  على) اقسمة  د هم  3.333م)
للحصة) د هم  33م) فئة) ان  حصة 

الواحدة على الشكل التملي):

السبمتي احمد)53)حصة.

وهمي حسن)53)حصة.

املقر) يو د  (: اال تممعي) املقر 
تجزئة بوشوك  ق) اال تممعي بسال:)

)3م،) قم)))إقماة يونس لعيميدة.

املدة):)ادة الشركة احددة في)99 

سنة ابتداءا ان يوم التأسيس.

ويسيرهم) الشركة  يدير  (: اإلدا ة)

ووهمي) احمد  السبمتي  املسؤوالن 

حسن ملدة غير احدودة.

اململية تم�سى ان) الوثمئق   ميع 

طرف السيد وهمي حسن.

القمنوني) لالحتيمذ  (%5 (: األ بمح)

لقرا ) تبعم  يضمف  أو  يوزع  والبمقي 

الشركمء.

القمنوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

 (8 بمملحكمة االبتدائية بسال بتم يخ)

(،885 تحت  قم) (،(3(3 ديسمبر)

السجل التجم ي  قم)7م6)3.

135 P

ZAITRI TRANS
شركة ذات اسؤولة احدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
احر ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة بتم يخ)))فبراير)م)3)،)تم)

إنشمء)شركة ذات اسؤولية احدودة)

الخمصيمت) ذات  وحيد  بشريك 

التملية):

.ZAITRI TRANS(:(االسم

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.

اقمول نقل) (: املوضوع اال تممعي)

األشخمص.

اقمول نقل البضمئع.

املدة):)99)سنة.

عمم ة) أنوال  شم ع  ((3 (: املقر)

ايموزة) (4 اكت9  قم) مم) الزهو )

القنيطرة.

د هم) 33.333م) (: الراسممل)

فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

33م)د هم للحصة الواحدة.

زعيتري) بوسلهمم  (: الحصص)

333م)حصة.

التسيير):)بوسلهمم زعيتري كمسير)

للشركة ملدة غير احدودة.

السجل التجم ي  قم)58897.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.

للشركة) القمنوين  اإليداع  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة في)3م 

فبراير)م)3)،)تحت  قم)58897.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.

للشركة) القمنوني  اإليداع  تم 

في بملقنيطرة  االبتدائية   بمملحكمة 

 3م)فبراير)م)3)،)تحت  قم)58897.
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3AMN DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : م3، زاوية زنقة 

أنوال وزنقة احمد القري، إقماة 

انم  A، اكت9  قم 5 القنيطرة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة،)تم وضع القمنون األسم�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفمت التملية):

 3AMN DIVERS (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
زاوية زنقة) م3،) (: املقر اال تممعي)

إقماة) القري،) احمد  وزنقة  أنوال 

انم )A،)اكت9  قم)5)-)القنيطرة.

في) املقمولة  (: الشركة) اوضوع 

األشغمل املختلفة أو البنمء.

املقمولة في نقل املستخداين.

التجم ة بصفة عماة.
ابلغ) في  حدد  (: الشركة)  اسممل 

333م  إلى) اقسم  د هم  33.333م)

د هم) 33م) بقيمة) ا تممعية  حصة 

اكتتبة) بكمالهم،) احر ة  للواحدة،)

واوزعة على الشركمء)كملتملي):

 533 املختم ي) حسن  السيد 

حصة.

 533 املختم ي) أايمة  (: اآلنسة)

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد حسن) (: التسيير)

املختم ي واآلنسة أايمة املختم ي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت)
 قم)5م589)بتم يخ)3م)فبراير)م)3).
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HOUSS ABD TRANS
SARL AU

املحر ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

م)3)،) ينمير) 5م) في القنيطرة بتم يخ)

االسم�سي) القمنون  على  االتفمق  تم 

لشركة ذات الخصمئص التملية):

 HOUSS ABD TRANS(:(التسمية

.SARL AU

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

النقل الشخ�سي ونقل) (: الغرض)

املد �سي ونقل البضمئع واإل سمليمت.
زنقة) (4 :) قم) اال تممعي) املركز 

(،(3 اكت9) مم) أنوال عمم ة فلو ي)

القنيطرة.

د هم) 33.333م) (: الرأسممل)

حصة ا تممعية) 333م) اقسمة إلى)

بقيمة)33م)د هم للحصة الواحدة.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.

االحتيمطي القمنوني) (%5 (: األ بمح)

والبمقي بعد املداولة.

لتسيير) قمنونيم  عين  (: التسيير)

الشركة وملدة غير احدودة):

السيد عبد السالم الحسيني.

املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية،)القنيطرة بتم يخ)5م)ينمير)

م)3)،)تحت  قم)58937.

138 P
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WIS-RAY TOUR
SARL AU

املحر ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

م)3)،) ينمير) 5م) في القنيطرة بتم يخ)
االسم�سي) القمنون  ( على) االتفمق  تم 

لشركة ذات الخصمئص التملية):
 WIS-RAY TOUR (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
النقل الشخ�سي ونقل) (: الغرض)
املد �سي ونقل البضمئع واإل سمليمت.

اال شمد) حي  (: اال تممعي) املركز 
طمبق الثمني شقة  قم)3،)القنيطرة.

د هم) 33.333م) (: الرأسممل)
333م)حصة ا تممعية) إلى) ( اقسمة)

بقيمة)33م)د هم للحصة الواحدة.
السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.
االحتيمطي القمنوني) (%5 (: األ بمح)

والبمقي بعد املداولة.
لتسيير) قمنونيم  عين  (: التسيير)

الشركة وملدة غير احدودة):
السيد عبد العملي الهو3.

املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 
ينمير) بتم يخ  بملقنيطرة  االبتدائية 

م)3)،)تحت  قم)5)589.
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GOUNELYA BUILDING
شركة ذات اسؤولية احدودة

 اسمملهم اال تممعي : 33.333م 
د هم

اقرهم اال تممعي اوطن : بملقنيطرة، 
عمم ة  قم 6) زنقة املتنبي اكت9 

 قم مم
تغيير عنوان املقر اال تممعي للشركة

بتم يخ) املحر   املحضر  ( بمقت�سى)
املصمدقة) تقر ت  9م3)،) امي) 4م)

على ام يلي):
قر  الشركمء)تحويل املقر الرئي�سي)

للشركة إلى العنوان التملي):
847م،)حي الصفمء)زنقة  قم)35،)

القنيطرة.

بملسجل) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) بمملحكمة  التجم ي 

9م3)،) امي) ((3 بتم يخ) بملقنيطرة 

تحت  قم)67453.

140 P

UNIVERS DROGUERIES 

ET MATERIAUX 

DE CONSTRUCTION
شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم اال تممعي : 33.333م 

د هم

اقرهم اال تممعي : بملقنيطرة، الرقم 

73، »د« تجزئة الحزام السمكنية

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة

املؤ خ) العرفي  العقد  بمو 9 

تأسست) (،(3(3 ديسمبر) 6م) بتم يخ)

في) احدودة  اسؤولية  ذات  شركة 

الخصمئص التملية):

الشركة) تحمل  (: التسمية)

 UNIVERS DROGUERIES اسم)

 ET MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION

املوضوع):)الشركة لهم كموضوع في)

املغرب العمليمت التملية):

التجم ة في العقمقير بملتقسيط.

التجم ة في اواد البنمء)بملتقسيط.

الرأسممل اال تممعي):

33.333م  في) احدد  الراسممل 

333م)حصة ان) د هم اقسمة على)

الواحدة) للحصة  د هم  33م) فئة)

اكتتبة بمسم الشركمء)كمم يلي):

الشركمء):

 53.333 الحسين) اكنيفر  السيد 

د هم اي)533)حصة.

 53.333 احمد) اليمسيني  السيد 

د هم أي)533)حصة.

املقر) يو د  (: اال تممعي) املقر 

73)»د«) اال تممعي بملقنيطرة،)الرقم)

تجزئة الحزام السمكنية.

املدة):)ادة الشركة احددة في)99 

سنة ابتداءا ان يوم التأسيس.

ويسيرهم) الشركة  يدير  (: اإلدا ة)

السيدان اكنيفر الحسين واليمسيني)

احمد ملدة)3م)سنوات قمبلة للتجديد)

تلقمئيم.

القمنوني) لالحتيمط  (%5 (: األ بمح)

لقرا ) تبعم  يضمف  أو  يوزع  والبمقي 

الشريك الوحيد أو الشركمء.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

االبتدائية) بمملحكمة  القمنوني 

بملقنيطرة وقيدت بملسجل التجم ي)

فبراير) (4 بتم يخ) (58749 تحت  قم)

م)3).
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 GARDIENNAGE CBS

MAROC

شركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك وحيد

 أسمملهم : 3.333.333 د هم

اقرهم اال تممعي : زاوية زنقة سبو 

وشم ع عالل بن عبد هللا اكت9

 قم 3)

بتم يخ) املحر   املحضر  بمقت�سى 

8م)ينمير)م)3)،)قر  الشري الوحيد)

لشركة ام يلي):

للمسير) التسيير  فترة  تجديد 

الوحيد.

تغيير النشمط اال تممعي للشركة)

الحراسة) في  اقمولة  في  وتحديده 

للمبمني العمواية أو الخمصة.

تحيين القمنون األسم�سي للشركة,

بملسجل) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) للمحكمة  التجم ي 

م)3)،) فبراير) (3 بتم يخ) بملقنيطرة 

تحت  قم))7)م8.
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 STE LES RESIDENCES

L’EDIFICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : زاوية شم ع 

االستقالل وشم ع املر�سى، إقماة

»ال بير ال A« اكت9  قم 8، القنيطرة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة،)تم وضع القمنون األسم�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفمت) ذات  وحيد  بشريك 

التملية):

التسمية):

 STE   LES RESIDENCES  

.L’EDIFICE SARL AU

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

شم ع) زاوية  (: اال تممعي) املقر 

»ال) إقماة) االستقالل وشم ع املر�سى،)

بير ال)A«،)اكت9  قم)8)-)القنيطرة.

اوضوع الشركة):)انعش عقم ي.

األشغمل املختلفة أو البنمء.

التجم ة بصفة عماة.

ابلغ) في  حدد  (: الشركة)  أسممل 

333م  إلى) اقسم  د هم  33.333م)

د هم) 33م) بقيمة) ا تممعية  حصة 

اكتتبة) بكمالهم،) احر ة  للواحدة،)

واوزعة على الشركمء)كملتملي):

333م  زهيري) سلمى  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيدة سلمى)

زهيري.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.

التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت)

 قم)58877)بتم يخ)8)فبراير)م)3).
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TRANS OULED NOUEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد
 أسمملهم اال تممعي : 33.333م 

د هم
اقرهم اال تممعي : الطمبق الثمني  قم 
33 عمم ة 6م تجزئة املجمعرة قطمع 
7م  رف امللحة إقليم سيدي قمسم

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة بشريك واحد

املؤ خ) العرفي  العقد  بمو 9 
تأسست) م)3)،) ينمير) ((9 بتم يخ)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
الخصمئص) في  الوحيد  للشريك 

التملية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)
ش ذ م) (TRANS OULED NOUEL

م ش و.
املوضوع):)الشركة لهم كموضوع في)

املغرب كمم في الخم ج.
اقمول في نقل املستخداين.

اقمول في النقل السيمحي.
في) احدد  (: اال تممعي) الرأسممل 
333م  د هم اقسمة على) 33.333م)
للحصة) د هم  33م) فئة) ان  حصة 
الشركمء) بمسم  اكتتبة  الواحدة 

كمم يلي):
السيد احمد السماري) (: الشركمء)

33.333م)د هم أي)333م)حصة.
الثمني) الطمبق  (: اال تممعي) املقر 
املجمعرة) تجزئة  6م) عمم ة) (33  قم)

قطمع)7م) رف امللحة.
املدة):)ادة الشركة احددة في)99 

سنة ابتداءا ان يوم التأسيس.
ويسيرهم) الشركة  يدير  (: اإلدا ة)
غير) ملدة  السماري  احمد  السيد 

احددة.
لالحتيمط القمنوني،) (5% (: األ بمح)
لقرا ) تبعم  يضمف  أو  يوزع  والبمقي 

الشريك الوحيد أو الشركمء.
اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
االبتدائية) بمملحكمة  القمنوني 
ببلقصيري وقيدت بملسجل التجم ي)
فبراير) 3م) بتم يخ) (495 تحت  قم)

م)3).
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STITI KARBA TRAV
شركة ذات اسؤولية احدودة 
 أسمملهم اال تممعي : 33.333م 

د هم
اقرهم اال تممعي : الطمبق الثمني  قم 
33 عمم ة 6م تجزئة املجمعرة قطمع 
7م  رف امللحة إقليم سيدي قمسم

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة

املؤ خ) العرفي  العقد  بمو 9 
تأسست) م)3)،) ينمير) ((9 بتم يخ)
في) احدودة  اسؤولية  ذات  شركة 

الخصمئص التملية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)
STITI  KARBA TRAV)ش ذ م م ش و.
املوضوع):)الشركة لهم كموضوع في)

املغرب كمم في الخم ج.
األشغمل العمواية والبنمء.

نقل لحسمب الغير.
بيع لوازم املكت9.

في) احدد  (: اال تممعي) الرأسممل 
333م  د هم اقسمة على) 33.333م)
للحصة) د هم  33م) فئة) ان  حصة 
الشركمء) بمسم  اكتتبة  الواحدة 

كمم يلي):
قربمع) يمسين  السيد  (: الشركمء)

53.333)د هم أي)533)حصة.
ستيتي) الواحد  عبد  السيد 

53.333)د هم أي)533)حصة.
الثمني) الطمبق  (: اال تممعي) املقر 
املجمعرة) تجزئة  6م) عمم ة) (33  قم)

قطمع)7م) رف امللحة.
املدة):)ادة الشركة احددة في)99 

سنة ابتداء)ان يوم التأسيس.
ويسيرهم) الشركة  يدير  (: اإلدا ة)
السيد يمسين قربمع ملدة غير احددة.

القمنوني) لالحتيمط  (5% (: األ بمح)
لقرا ) تبعم  يضمف  أو  يوزع  والبمقي 

الشريك الوحيد أو الشركمء.
بمملحكمة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
وقيدت) ببلقصيري،) االبتدائية 
 497 تحت  قم) التجم ي  بملسجل 

بتم يخ)3م)فبراير)م)3).
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COPAMEX
فرع

املقر اال تممعي :  قم )م و3م، 
الطمبق األول، بنمية نهى، شم ع 
كمنو3 )احفير)، حي الشمطئ، 

طنجة - املغرب
اقيد بملسجل التجم ي لطنجة

تحت  قم 73869
)فيمم يلي »الفرع«)

بتم يخ) الفرع  الشركة االم  قر ت 
)م)ام 3)3)3)،)ام يلي):

وفتح) املسبق  الحل  اعالن 
التصفية الودية للفرع اعتبم ا ان))م 

ام 3)3)3).
اسؤول) أو  امثل  أي  اهمم  إنهمء)
احتمل وأي اسير للفرع اعتبم ا ان)

)م)ام 3)3)3).
طوال) للفرع،) كمصفي  تعيين 
اصطفى) السيد  التصفية،) ادة 
بخملق،)املغربي الجنسية،)اعتبم ا ان)

)م)ام 3)3)3).
تعيين اقر التصفية للفرع بمقره)
و3م،) )م) برقم) الكمئن  اال تممعي 
شم ع) نهى،) بنمية  األول،) الطمبق 
)أحفير،)حي الشمطئ،)طنجة) كمنو3)

-)املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير)) (8 بتم يخ) بطنجة  التجم ية 
 (38343 تحت  قم) م)3)،)
بملسجل) التعديلي  والتسجيل 
ينمير) (8 بتم يخ) بطنجة  التجم ي 

م)3)،)تحت  قم)89م.
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STE GOUCHALA TOURS
SARL

RC N°355)4م
للجمع) عرفي  عقد  حس9 
املنعقد) العمدي  الغير  العمم 
لشركة) ((3(3 4))ديسمبر) بتم يخ)
GOUCHALA TOURS) اسمملهم)
اال تممعي) اقرهم  د هم،) 33.333م)
يعقوب) حي  القوا3  ((3 بلوك  قم)

املنصو  الربمط تقر  ام يلي):

بيع الحصص):

احمد  ميح  ميع) السيد  بمع 

حصصه):

الر راجي) للسيد  حصة  333م)

533)حصة وللسيد زكريمء) الطوهري)

الطوهري)533)حصة.

تغيير الشكل القمنوني للشركة ان)

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

اسؤولية احدودة.

غبمل) شيممء) السيدة  استقملة 

وتعيين السيد زكريمء)الطوهري اسير)

للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (( بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3)،)تحت الرقم)م368مم.
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STE WISDOM ELECTRICITE
SARL

RC N°3(869

حس9 عقد عرفي بتم يخ)8م)ينمير)

ذات) شركة  تأسيس  تم  م)م)،)

بملخصمئص) احدودة  اسؤولية 

التملية):

 STE WISDOM(:(تسمية الشركة

.ELECTRICITE

الصفمء) تقسيم  ((56 (: العنوان)

عيميدة سال.

أعممل كهربمئية) (: الشركة) هدف 

اتنوعة.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)33م 

د هم اقسمة كملتملي):

املكي بنمختم )533)حصة.

احمد الد عي)533)حصة.

99)سنة بداية ان) (: ادة الشركة)

تم يخ التسجيل في السجل التجم ي.

اسير الشركة املكي بنمختم  اسير)

الشركة ملدة غير احدودة.

املحكمة) في  التسجيل  تم  وقد 

االبتدائية بسال تحت  قم)م3586.
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JOE PUB
SARL AU
تأسيس

بملربمط) العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم) م)3)،) ينمير) م)) بتم يخ) اسجل 
ذات) لشركة  االسم�سي  النظمم  وضع 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 
الوحيد بمو 9 املقتضيمت التملية):

التسمية):)JOE PUB،)شركة ذات)
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
النشمط التجم ي):

اقمول إعالنمت.
طمبع.

التقدم) حي  (: اال تممعي) املقر 
اجموعة نخيل  قم))،)الربمط.

33.333م  ب) بقد   (: الرأسممل)
د هم اجزئة إلى)333م)حصة لفمئدة)

السيد أغمير يوسف.
الشركة اسيرة) (: التسيير واإلدا ة)
غير) ملدة  يوسف  اغمير  طرف  ان 

احدودة.
تسجيله) تم  (: القمنوني) اإليداع 
املحكمة) لدى  التجم ي  بملسجل 
التجم ية بملربمط تحت  قم)4)37مم 

بتم يخ)3)فبراير)م)3).
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STE KIND MAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأسممل : 33.333م د هم
املقر اال تممعي : م)، شم ع بغداد 

حي اليمقوت عين الشق
الدا  البيضمء

السجل التجم ي : 69735
للجمع) العرفي  العقد  بمقت�سى 
6م  ب) املؤ خ  االستثنمئي  العمم 
الشركة) قر  شركمء) (،(3(3 سبتمبر)
 KIND املحدودة) املسؤولية  ذات 

MAILLE)ام يلي):
الحصص) بيع  على  املصمدقة 
ان) كل  يمتلكهم  ( التي) اال تممعية 
 LAANANI  HIND. السيدات)
والسمدة) (NEJRAOUI NAIMA
 LAANANI ABDESLAM, RACHID,
NABIL)وACHRAF)في الشركة لفمئدة)

.LAANANI WADI(السيد

 LAANANI السيد) استقملة 

ABDESSLAM)والسيد)RACHID)ان)

انصبهم كمسيرين للشركة.

 LAANANI WADI تعيين السيد)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ديد 

احدودة.

تعديل النظمم األسم�سي للشركة.

الصالحيمت.

طرف) ان  القمنوني  اإليداع  تم 

البيضمء) بملدا   التجم ية  املحكمة 

تحت  قم) (،(3(3 أكتوبر) (8 بتم يخ)

مم7493.
لإليداع والنشر
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WILHELM AND CO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الراسممل : 533.333 د هم

املقر اال تممعي : زنقة  كراكة إقماة 

الكو نيش العمم ة  قم م الطمبق 

السفلي انطقة بو كون، 

الدا  البيضمء 93م3)

السجل التجم ي : 9م3453

التعريف الضريبي : 87354)5م

للجمع) العرفي  العقد  بمقت�سى 

العمم االستثنمئي املؤ خ ب)8م)يونيو)

 WILHELM(3)3)،)قر  شركمء)شركة

AND CO)ام يلي):

تصفية) تقرير  على  املوافقة 

بشكل) التجم ي  والسجل  الشركة 

نهمئي.

الكمال) التفريغ  املصفي  انح 

والنهمئي لواليته.

طرف) ان  القمنوني  اإليداع  تم 

البيضمء) بملدا   التجم ية  املحكمة 

فبراير) (( بتم يخ) (7635(7 تحت  قم)

م)3).
لإليداع والنشر
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EXPLEO MAROC
شركة اسمهمة ابسطة بمو 9 

القمنون املغربي
الرأسممل : 333.333 د هم

املقر اال تممعي : )) شم ع احمد 
التمزي إقماة شو�سي د ب ام شمن - 

93333 طنجة
السجل التجم ي : 57845

للجمع) العرفي  العقد  بمقت�سى 
العمم االستثنمئي املنعقد بشكل غير)
3)3)،)تقر ) 9)ديسمبر) عمدي بتم يخ)

ام يلي):
استبدال  ئيس الشركة.

تم) م)3)،) ان فمتح ينمير) ابتداء)
 HELEN CHERRE السيدة) تعيين 
ذات) ((HATTERSLEY األول) )االسم 
الجنسية الفرنسية،)املزدادة يوم)7) 
وحمالة) ديوسبري،) في  م97م) يوليو)
)5CZ9383م  السفر  قم)  واز 
83م78  3)شم ع دي بري،) واقيمة في)
 MONTIGNY BRETONNEUX  -
غير) لفترة  للشركة  كرئيس  بفرنسم 

احدودة.
تم تعيين السيدة)CHERRE)لتحل)
الذي) (،ROGER COAT احل السيد)
استقمل ان واليته كرئيس ابتداءا ان)
م3)ديسمبر)3)3))في انتصف الليل.

التفويضمت.
املوافقة على صالحيمت وحدودة)
تفويضمت) اسودة  في  املشم كة 
الصالحيمت التي سيتم انحهم اعتبم ا)
قبل) ان  م)3)،) ينمير) فمتح  ان 
 FANCOIS للسيد) الجديد  الرئيس 
الفرنسية،) الجنسية  ذو  (DEROIS
في) 969م) سبتمبر) (33 في) املولود 
السفر  قم) وحمال  واز  (CRETEIL
 RUE DES في) اقره  83م6CP53م،)
 ROSE( 26،( QUARTIER( VIELLE
طنجة،) (MONTAGNE،( 90000
اإلقماة  قم) تصريح  حمال  املغرب،)

.4(8388NE
الصالحيمت.

طرف) ان  القمنوني  اإليداع  تم 
املحكمة التجم ية بطنجة تحت  قم)

38733))بتم يخ)8))ينمير)م)3).
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STE MULTI-FOURNI-PRO-

INFO
SARL AU

تأسيس رشكة
بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ)

تم) ايسو ،) في  م)3)،) فبراير) (4

 STE وضع القمنون األسم�سي لشركة)

 MULTI-FOURNI-PRO-INFO

املسؤولية) ذات  شركة  (،SARL AU

املحدودة خصمئصهم كملتملي):

الحسن) شم ع  (: اال تممعي) املقر 

الثمني ايسو .

33.333م  (: اال مملي) الرأسممل 

حصة ان) 333م) إلى) د هم اقسمة 

33م)د هم واوزعة على الشكل) فئة)

التملي):

333م  حموني) فوزية  السيدة 

حصة.

وشراء) بيع  (: اال تممعي) الهدف 

لوازم املكت9 وآالت الحمسوب،)اكتبة)

وو اقة،)صيمنة وإصالح الكوابيوتر.

ادة الشركة):)99)سنة.

بمملحكمة) تم  (: القمنوني) اإليداع 

5م  االبتدائية لبوملمن بميسو  بتم يخ)

فبراير)م)3)،)تحت  قم)33/2021.

أسندت اهمة التسيير) (: التسيير)

للسيدة فوزية حمون�سي وذلك ملدة)

غير احدودة.
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G.C GHANI GROUPE
SARL AU

تأسيس ش ذ م م ش و
بعين) حر   عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تحرير) م)3)،) ينمير) 3م) عتيق في)

القوانين األسمسية لش ذ م م ش و)

واميزاتهم كملتملي):

 G C GHANI GROUPE(:(التسمية

SARL AU)ش ذ م م ش و.

الهدف):)للشركة األهداف التملية):

أشغمل البنمء)بمواد اعدنية.

األشغمل املختلفة والبنمء.
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املقر):)تجزئة السعمدة،)عمم ة  قم)

7)،)الطمبق)3،)الشقة)8،)عين عتيق.

د هم) 33.333م) (: اململ)  أ3 

فئة) ان  حصة  333م) على) اقسمة 

33م)د هم للواحدة اكتتبت وحر ت)

عبد) الهروز  السيد  طرف  ان  كلهم 

الغني)333م)حصة.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

احدودة ان طرف السيد الهروز عبد)

الغني.

فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 

ينمير وتنتهي في)م3)ديسمبر.

يوم) ان  تبتدئ  سنة  (99 املدة:)

تقييد الشركة بملسجل التجم ي.

تقييد) تم  (: التجم ي) السجل 

السجل) اصلحة  لدى  الشركة 

بتمم ة) االبتدائية  بمملحكمة  التجم ي 

تحت  قم)979م3م)بتم يخ)مم)فبراير)

م)3).
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ائتممنية القد3

3م)زنقة بكين شقة  قم)3)املحيط الربمط

الهمتف/الفمكس):)م))3537736

سوميطيك
شركة احدودة املسؤولية

 بشريك وحيد

اركز التجم ي الريمض م الطمبق 

األول  قم 74 قطمع م) د 3م شم ع 

النخيل حي الريمض، الربمط

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) وضع  م)3)،) 5م)يونيو)

االسم�سي لشركة احدودة املسؤولية)

الخصمئص) تحمل  وحيد  بشريك 

التملية):

التسمية):)سوايطيك.

الصفة القمنونية):)شركة احدودة)

املسؤولية بشريك وحيد.

املواد) بيع  (: اال تممعي) الهدف 

االلكترونية.

د هم،) 33.333م) (: الرأسممل)

اقسمة إلى)333م)سهم ان)33م)لكل)

انهمم.

املدة):)99)سنة ان تم يخ تأسيسهم.
التجم ي) املركز  (: اال تممعي) املقر 

 74 األول  قم) الطمبق  م) الريمض)

حي الريمض) النخيل،) د3م) م)) قطمع)

الربمط.

سوف تدا  الشركة ان) (: اإلدا ة)

قبل السيد عبد الكريم لعشيري.

خداة) في  القمنوني  اإليداع  تم 
الجهوي) للمركز  التجم ي  السجل 
لالستثمم  لوالية الربمط،)سال،)زاو ،)
زعير بتم يخ)مم)فبراير)م)3)،)اسجل)

تحت  قم السجل التجم ي)49477م.

155 P

STE MR RENOUVO
.S.A

CAPITAL : 6.000.150 DHS

 SIEGE(SOCIAL : CASABLANCA

 ALLEE DES CITRONNIERS AIN

SEBAA

RC(N° : 7303

تعديالت القمنون االسم�سي للشركة
وفقم ملحضر الجمعية االستثنمئية)

املنعقد) (، (MR RENOUVO لشركة)

بتم يخ)4م)أكتوبر)3)3))قر  الشركمء)

ام يلي):

تمديد الغرض اال تممعي للشركة)

بمضمفة األنشطة التملية):

املنتجمت) ولو يستيك  نقل 

لحسمبة أو لحسمب الغير.

واللو يستيك) املنمولة  عمليمت 

واملنصمت) املركبمت  كراء) أو  لشراء)

املرتبطة بشكل ابمشر أو غير ابمشر)

بخداة النقل.

نقل البضمئع،)التخزين،)االختزان،)

ايداع،)تحيين وتوزيع البضمئع ان أي)

نوع لحسمبه أو لحسمب الغير.

العبو ، االيداع،)  عمليمت 

)أو التسويق لحسمبه أو لحسمب الغير.
املستوى) على  املنتجمت  توزيع 

الوطني او الدولي.
القمنون) ان  (3 البند) تعديل 

بملغرض) املتعلق  للشركة  اال تممعي 

اال تممعي للشركة.

اال تممعي) القمنون  انسجمم 

و-3) )م-78) القوانين) اع  للشركة 
القمضين بتغيير وتتميم القمنون) 9م)

املجهولة) بملشركمت  املتعلق  95-7م)

االسم.

الضممن) أسهم  عدد  تعديل 
القمنون) ان  4-3م) البند) وبملتملي 

االسم�سي للشركة)»أسهم الضممن«.

املحكمة) في  القمنوني  االيداع  تم 

6م  بتم يخ) بملدا البيضمء) التجم ية 

ديسمبر)3)3)،)تحت  قم)757734.

156 P

STE EBERTEC OVERSEAS
SARL

CAPITAL  : 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : ENTROPROT

 6 LOT(N°140 ZONE(FRANCHE

LOGISTIQUE TMSA TANGER

RC(N° : 73067

استمرا  نشمط الشركة
العماة) الجمعية  ملحضر  وفقم 

 EBERTEC OVERSEAS لشركة)

بتم يخ)33)يونيو)3)3)،)قر  الشريك)

الشركة) نشمط  استمرا   الوحيد 

أقل) القمنونية  الوضعية  أن  بملرغم 

ان  بع  اسممل الشركة.

السجل) في  القمنوني  االيداع  تم 

ديسمبر) مم) بتم يخ) التجم ي بطنجة 

3)3)،)تحت  قم)م)373).

157 P

STE HAVA FERMETURE
شركة ذات اسؤولية احدودة

تمسيس شركة
بمو 9 أحكمم صك خمص بتم يخ)

النظمم) انشمء) تم  (،(3(3 فبراير) (3

اسؤولية) ذات  لشركة  االسم�سي 

بملخصمئص) تتمتع  والتي  احدودة،)

التملية):

 STE HAVA (: االسم)

.FERMETURE
الطمبق الثمني،) )م9،) :) قم) املقر)

حي املنزه))CYM)الربمط.

شركة ذات اسؤولية) (: النموذج)

احدودة.

الهدف):)أعممل اتنوعة،)بيع اواد)

البنمء،)استيراد وتصدير.
33.333م)د هم اقسم) (:  أسممل)

33م  333م)وحدة،)قيمة كل انهم) الى)

عن) ويطلق  بملكمال  اكتت9  د هم،)

طريق املسمهممت النقدية.

املدة):)99)سنة ان التمسيس.

م3  ينمير الى) م) :)ان) السنة اململية)

ديسمبر.

غونزاليس) السيد  (: التسيير)

والسيد) هوابيرتو  كم لو3  بم يرا 

الفيجم) دي  فرنمنديز  الفوينتي  دي 

غير) لفترة  للشركة  اسير  تعيينه  تم 

احدودة.

قمنونم) الزاة  الشركة  (: التوقيع)

بجميع االعممل املتعلقة بهم ان خالل)

غونزاليس)) للسيد  املنفصل  التوقيع 

السيد) هو  هوابيرتو  كم لو3  بم يرا 

الفيجم) دي  فرنمنديز  الفوينتي  دي 

فيرنمندو.

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 

فبراير) (9 بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3)،)تحت  قم)3979مم.

158 P

 STE DIVERSIF
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ)

نظمم) تكوين  تم  م)3)،) ينمير) 9م)

املسؤولية) ذات  لشركة  أسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

خصمئصهم كملتملي):

.STE DIVERSIF(:(التسمية

الهدف):)تمم 3 الشركة االهداف)

التملية):

االسالك وأعممل الكمبيوتر.

تركي9 وبيع نظمم االان.

تنفيذ وانجمز كمفة أعممل التشييد)

والبنمء.
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االول) الطمبق  (: اال تممعي) املقر 
زنقة نمبولي) (94 عمم ة) (،5 شقة  قم)

املحيط الربمط.
3.333م  (: اال تممعي)  اسممل 
د هم اقسم الى)33م)حصة قيمة كل)

واحدة)33م)د هم.
تم تعيين السيد احمد) (: التسيير)
التعريف) لبطمقة  الحمال  اسعودي 
كمسير) (UA3(46( الوطنية  قم)

وحيد للشركة وملدة غير احدودة.
وضع) تم  القمنوني  االيداع 
الضبط) كتمبة  لدى  القمنوني  امللف 
بمملحكمة التجم ية بملربمط تحت  قم)

السجل التجم ي)5م495م.
159 P

STE AVICOFAMER
 SARL

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 
بتم يخ احر   عرفي  عقد   بمقت�سى 
نظمم) تكوين  تم  م)3)،) فبراير) (9  
املسؤولية) ذات  لشركة  أسم�سي 

املحدودة خصمئصهم كملتملي):
 STE AVICOFAMER (: التسمية)

.SARL
الهدف):)تمم 3 الشركة االهداف)

التملية):
الز اعة.

الحيوانمت) انواع  تربية  ميع  (
االليفة.

بيع وشراء)املنتجمت الفالحية.
االول) الطمبق  (: اال تممعي) املقر 
زنقة نمبولي) (94 عمم ة) (،5 شقة  قم)

املحيط الربمط.
33.333م  (: اال تممعي)  اسممل 
حصة قيمة) 333م) د هم اقسم إلى)

كل واحدة)33م)د هم.
التسيير):)تم تعيين السيدة نعيمة)
التعريف) لبطمقة  الحمال  برتول 
الوطنية  قم)G9874)كمسيرة وحيدة)

للشركة وملدة غير احدودة.
وضع) تم  (: القمنوني) االيداع 
الضبط) كتمبة  لدى  القمنوني  امللف 
بمملحكمة التجم ية بملربمط تحت  قم)

السجل التجم ي)3م495م.
160 P

STE VIAUTOMOBILE
SARL  AU

شركة ذات اسؤولية احدودة 
بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ)
نظمم) تكوين  تم  م)3)،) فبراير) (4
املسؤولية) ذات  لشركة  أسم�سي 

املحدودة خصمئصهم كملتملي):
 STE   VIAUTOMOBILE(:(التسمية

.SARL AU
الهدف):)تمم 3 الشركة االهداف)

التملية):
الجديدة) السيم ات  استيراد 

واملستعملة.
استيراد وتصدير.

استيراد اعدات االسعمف والعتمد.
زنقة) اكر   )م) (: املقر اال تممعي)

لبمن شقة  قم)3)املحيط الربمط.
3.333م  (: اال تممعي)  اسممل 
د هم اقسم الى)33م)حصة قيمة كل)

واحدة)33م)د هم.
التسيير):)تم تعيين السيد شعي9)
التعريف) لبطمقة  الحمال  هموش 
كمسير) (AA45933 الوطنية  قم)

وحيد للشركة وملدة غير احدودة.
وضع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
لدى كتمبة الضبط) ( امللف القمنوني)
بمملحكمة التجم ية بملربمط تحت  قم)

السجل التجم ي))مم495م.
161 P

STE NOUR ATARAIQ
SARL AU

 أسمملهم : 33.333م د هم
شركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد
تمسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتم يخ)
القمنون) وضع  تم  م)3)،) ينمير) (7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
وذات) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصمئص التملية):
 STE (: اال تممعية) التسمية 

.NOUR ATARAIQ  SARL AU
نقل) (: اال تممعي) الهدف 

االشخمص.

املقر اال تممعي):) قم)4))شم ع أاير)

سيدي احمد حي الرشمد القرية سال.

املدة اال تممعية):)99)سنة.

حدد) (: اال تممعي) الراسممل 
33.333م  ابلغ) في  الشركة   اسممل 

حصة ان) 333م) د هم اوزعة على)

د هم للحصة وزعت كمم) 33م) فئة)

يلي):

333م  السيد عبد النبي خضري):)

حصة.

ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

ديسمبر ان كل) م3) ( إلى) ( فمتح ينمير)

سنة.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

واحد) النبي خضري كمسير وشريك 

واوقع للشركة ملدة غير احدودة.

تم إيداع السجل التجم ي بمكت9)

بسال) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)،) فبراير) )م) بتم يخ)

.3(935

162 P

STE O'DARB MARKET
شركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك واحد

اقرهم اال تممعي : 3م زنقة الحرية 

ط 3 الشقة  قم 5 البيضمء

تمسيس شركة
بمو 9 عقد عرفي حر  بملبيضمء)

تم وضع) (،(3(3 ديسمبر) 9م) بتم يخ)

ذات) لشركة  االسمسية  القوانين 

الخمصيمت التملية):

التسمية):)أود ب ام كيت.

ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

اسؤولية احدودة بشريك واحد.
الحرية) زنقة  3م) (: الرئي�سي) املقر 

ط.3)شقة  قم)5)البيضمء.

املدة):)99)سنة.

السمك) بيع  (: الرئي�سي) النشمط 

الطري واملتم رة فيمم يتعلق بملنشمط)

الرئي�سي.

الشريك) طرف  ان  (: التسيير)

الوحيد السيدة كوثر أاغم ،)الحمالة)

.EE456797(للبطمقة الوطنية  قم

الراسممل):)33.333م)د هم  ميع)
كوثر) السيدة  الكية  في  الحصص 

ااغم .
السنة القمنونية):)تبتدئ ان فمتح)

ينمير الى)م3)ديسمبر.
بمملحكمة) القمنوني  االيداع 
التجم ية بملبيضمء)تحت  قمم)م34،)

 قم السجل التجم ي)م48485.
163 P

STE BET MROAD
SARL

شركة ذات اسؤولية احدودة
تأسيس  شركة

تم تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات املواصفمت التملية):

 STE BET MROAD (: التسمية)
ش.م.م.

املقر):)م))سمحة أبو بكر الصديق،)
شقة  قم)8،)اكدال الربمط.

النشمط التجم ي):)اكت9 الد اسة)
والتحقيق والبحث.

االستشم ات االدا ية.
املدة):)99)سنة.

33.333م)د هم اقسم) (:  اسممل)
الى)333م)حصة ان فئة)33م)د هم،)
عمر) السيد  بحملهم  كمالة  اؤدات 
اوالي) السيد  ( حصة،) (433 بليممم)
الحسمن بليممم)333)حصة،)السيدة)

فدوى بليممم)333)حصة.
غير) ملدة  بليممم  عمر  (: التسيير)

احدودة.
بملسجل) القمنوني  ( اإليداع)
التجم ية) للمحكمة  التجم ي 
بتم يخ 363ممم) تحت  قم)  بملربمط 
التقييد) م)3)،) قم  فبراير) 5م)  

بملسجل التجم ي)9م495م.
164 P

شركة الهري بالخير
شركة ذات اسؤولية احدودة

اإلشعم   بملتأسيس
النظمم) التملي  النحو  على  أنشأت 
اسؤولية) ذات  لشركة  االسم�سي 
فيمم) تشكيلهم  على  وافقوا  احدودة 

بينهم بملخصمئص التملية):
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اسم الشركة):)الهري بملخير.
سوق) احتكم   (: الشركة) غرض 

صغير.

املقر اال تممعي):)468)د ب احمد)

الخماس اتجر  قم)م)القنيطرة.

ادة))نشمط الشركة):)99)سنة.
يبلغ  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

333م  الى) اقسم  ( د هم) 33.333م)

للسهم اكتت9) د هم  33م) سهم ب)

وادفوع بملكمال واخصص للشركمء)

(: وهي) اسمهممتهم  اع  يتنمس9  بمم 

السيدة شوكري اروة):)...)533)سهم.

السيدة شوكري فردو3):)...)533 

سهم.

اجموع االسهم)....)333م)سهم.

السيدة آيت يدير ااينة) (: االدا ة)

اغربية) 983م،) ينمير) م)) اواليد)

البطمقة) على  حمصلة  الجنسية 

القمطنة) (،A33654( الوطنية  قم)

أوكميمدن) شم ع  بل  (5 فيال) في 

أكدال الربمط،)عينت اديرة الشركة)

الوحيدة لفترة غير احددة.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

 55(37 برقم) بملقنيطرة  التجم ي 

بتم يخ)4م)يوليو)3)3).

165 P

STE THE DRAGONFLIES
شركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد
 أسمملهم : 3.333م د هم

اقرهم اال تممعي : شرفة لونوطر 

املركز التجم ي لوبريستيج التقى 

شم ع احمد السمد3 وشم ع احمد 

الرفمعي السوي�سي الربمط

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) 9م3)،) ديسمبر) (( بتم يخ) املحر  

تقرير ام يلي):

التماة الحصص  تفويت   قبول 

)ام بين):

 LLOBET DAMSMA السيدة)

 FATIMA EL والسيدة) (VANESSA

HADIDI)ان أ ل)33م)حصة.

 LLOBET السيدة) ( استقملة)

ان اهماهم) ( (DAMSMA VANESSA

كمسيرة للشركة.

 FATIMA EL السيدة) تعيين 

HADIDI))كمسيرة  ديدة للشركة.

للشركة) اال تممعي  املقر  تحويل 

الى العنوان التملي):)48)شم ع فمل ولد)

عمير اكدال الربمط.

بكتمبة) القمنوني  االيداع  تم 

بملربمط)) ( الضبط بمملحكمة التجم ية)

تحت  قم) م)3)،) فبراير) 5م) بتم يخ)

367ممم.
للخالصة والبيمن

166 P

STE CERASOL
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد
 اسمملهم : 3.563.333 د هم

اقرهم اال تممعي :  قم 3م تقمطع 

شم ع بروكسيل واتموى اقماة  قم م 

املحيط الربمط

للجمعية) عرفي  احضر  على  بنمء)

العمواية االستثنمئية املؤ خة في)9) 

 CERASOL لشركة) ((3(3 ديسمبر)

ذات) ش.م.م.ش.و.) (،SARL AU
قر ) د هم،) (3.563.333  اسممل)

الشريك الوحيد ام يلي):

زيمدة  أسممل) على  املوافقة 

د هم) (563.333 بمبلغ) الشركة 

33م  بقيمة) حصة  (5633 بتكوين)

طرف) ان  الواحدة  للحصة  د هم 

 5633 ب) عمم   العمايري  السيد 

حصة.

سيرتفع  اسممل) لذلك،) ونتيجة 

الى) د هم  (3.333.333 ان) الشركة 

3.563.333)د هم.

املحكمة) في  القمنوني  االيداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3)،)تحت  قم)333م.
الستخراج))وذكر

املسير

167 P

STE LKARIM HOLDING
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد

 اسمملهم : 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : م) سمحة ابو بكر 

الصديق، شقة  قم 8 اكدال الربمط

للجمعية) عرفي  احضر  على  بنمء)

في) املؤ خة  االستثنمئية  العمواية 

 LKARIM لشركة) م)3)،) ينمير) ((3

ذات) ش.م.م.ش.و.) (HOLDING
قر ) د هم،) 33.333م)  اسممل)

الشريك الوحيد ام يلي):

السيد) املسير  استقملة  قبول 

يمسين بنحمو.

تعيين السيد كريم االخضر اسير)

وحيد ملدة غير احدودة.

املحكمة) في  القمنوني  االيداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3)،)تحت  قم)363م.
الستخراج))وذكر

املسير
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 STE  R.K.H TARV
SARL AU

تمسيس شركة
 STE R.K.H TRAV(:(اسم الشركة

.SARL AU

الصفة))القمنونية):)ش.م.م.ش.و.

 ( (: العرفي) العقد  تسجيل  تم يخ 

فبراير)م)3))بسال.

أشغمل البنمء) (: الهدف اال تممعي)

املختلفة.

د هم) 3.333م) (:  اسممل الشركة)

اقسمة الى)33م)حصة ان فئة)33م 

للشريك) الواحدة  للحصة  د هم 

الوحيد على الشكل التملي):

(... الز يدي) الدايم  عبد  السيد 

33م)حصة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التمسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير الى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة امعدا السنة)

االولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

احمد) شم ع  (: اال تممعي) املقر 

الخماس  قم)96)الدا  الحمراء)سال.

الدايم) عبد  السيد  (: التسيير)

الز يدي.

 قم التسجيل بملسجل التجم ي):)

م94)3)بمملحكمة االبتدائية بسال.

169 P

STE  UNION IT SERVICES
شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم : 63.333 د هم

اقرهم اال تممعي :  قم 68 زنقة سمن 

سمنت بيلفيدير الدا البيضمء

العمم) الجمع  لقرا ات  تبعم 

 UNION IT لشركة) االستثنمئي 

احدودة) شركة  (،SERVICES

املسؤولية املنعقد بتم يخ))))ديسمبر)

3)3)،)تم اقرا ):

اجموع) تفويت  على  املوافقة 

الكية) في  حصة  (333 الحصص)

لفمئدة) الهوا ي  حمماوش،) السيد 

السيد خملد القطقوط.

للشركة) القمنوني  الشكل  تغيير 

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة  ان 

ذات) املسؤولية  احدودة  شركة  الى 

الشريك الوحيد.

السيد) استقملة  على  املوافقة 

حمماوش الهوا ي ان اهماه كمسير)

القطقوط) خملد  السيد  وتعيين 

كمسير للشركة.

تعديل الفصول)م،)6،)7)و5م)ان)

القمنون األسم�سي للشركة.

القمنون) تعديل  على  املصمدقة 

االسم�سي للشركة.

للشركة) القمنوني  االيداع  تم 

بملدا البيضمء) التجم ية  بمملحكمة 

) قم) تحت) م)3)،) ينمير) 9م) بتم يخ)

م78م76.
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STE ALUMATRAV
شركة ذات اسؤولية احدودة

اقرهم اال تممعي : بلوك 39  قم 5 
اليوسفية الشرقية الربمط

حل الشركة
بتمم ة) اؤ خ  احضر  بمقت�سى 
العمم) للجمع  م)3)) ينمير) (4 بتم يخ)
 ALUMATRAV الغير العمدي لشركة)
د هم،) 33.333م) ش.م.م.،) اسمملهم)
 5 39) قم) بلوك) اال تممعي  اقرهم 
تم) الربمط،) الشرقية  اليوسفية 

االقرا  على ام يلي):
حل نهمئي للشركة.

اكت9) لدى  القمنوني  االيداع  تم 
بمملحكمة التجم ية بملربمط) ( الضبط)
تحت  قم) م)3)،) فبراير) ( (8 بتم يخ)

3873مم.
171 P

STE KFBTP
SARL

شركة ذات اسؤولية احدودة
بشريك وحيد

 اسمملهم : 33.333م د هم
اقرهم اال تممعي : )3 شم ع واد 
النكو  حي الصفمء القرية سال

تمسيس شركة
في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 3))ينمير)م)3))بسال،)تم وضع قمنون)
KFBTP SARL)شركة) تأسيس شركة)
بشريك) احدودة  اسؤولية  ( ذات)

وحيد تحمل الخصمئص))التملية):
.STE KFBTP SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنونية) الوضع 
اسؤولية احدودة.

الهدف اال تممعي):)أعممل اتنوعة)
او إنشمئية))اقمول).

واد) شم ع  (( (: اال تممعي) املقر 
النكو  حي الصفمء)القرية)-)سال.

:حدد) ( اال تممعي) الراسممل 
في)) للشركة  اال تممعي  الراسممل 
333م  الى) اقسم  د هم  33.333م)
د هم) 33م) بقيمة) ا تممعية  حصة 
للواحدة كلهم احر ة حس9 القمنون)

واوزعة على الشكل التملي):

السيد فوزي خلوفي)...)533)حصة)

ا تممعية.

 533 (..... الحمدي) يمسين  السيد 

حصة ا تممعية.

تسيير) اهمة  أسندت  (: التسيير)

الشركة للسيد فوزي خلوفي ملدة غير)

احدودة.

في) الشركة  ادة  حددت  (: املدة)

تسجيلهم) تم يخ  ان  ابتداء) سنة  (99

بملسجل التجم ي.

للشركة) القمنوني  االيداع  تم 

بتم يخ بسال،) االبتدائية   بمملحكمة 

 مم)فبراير)م)3)،)تحت  قم))3595.
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 STE MEDITERRANEAN

 AND AFRICAN FOOD

UNVEST
شركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد

 أسمملهم : 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : 6) شم ع ار3 
سلطمن، شقة  قم 3، الطمبق االول 

الدا البيضمء

السجل التجم ي  قم : 439597

التعريف الضريبي : 96)37637

التعريف املوحد : 

33((96339333335

غير) العمم  الجمع  ملداوالت  تبعم 

(،(3(3 ديسمبر) م3) بتم يخ) العمدي 

 MEDITERRANEAN AND لشركة)

AFRICAN FOOD INVEST،)شركة)

بشريك) احدودة  اسؤولية  ذات 

د هم،) 33.333م) وحيد،) اسمملهم)

ار3) شم ع  ((6 اال تممعي) اقرهم 
الطمبق االول) (،3 سلطمن،)شقة  قم)

الدا البيضمء،)تقر  ام يلي):

تغيير املقر اال تممعي ان)6))شم ع)

الطمبق) (،3 ار3 سلطمن شقة  قم)

االول،)الدا البيضمء.

الى)79)شم ع ابن سينم شقة  قم)5 

الطمبق الثمني أكدال)-)الربمط.

لدى) القمنوني  االيداع  تم  وقد 

5م  املحكمة التجم ية بملربمط بتم يخ)

فبراير)م)3)،)تحت  قم)765733.
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STE  ALNIF ASSISTANCE
شركة ذات اسؤولية احدودة

بيع حصص ا تممعية
تعيين املسير للشركة

العمدي) الغير  املحضر  بمو 9 
املنعقد بتنغير في)مم)نونبر)3)3))قر )

شركمء)الشركة ام يلي):

ابراهيم) وعوش  بن  السيد  بيع 

العزيز عبد  املغم ي   للسيد 

)ام اجموعه)533)حصة ا تممعية.

تسمية املغم ي عبد العزيز كمسير)

للشركة.

البنكي ان) ستتم ادا ة الحسمب 

طرف السيد املغم ي عبد العزيز.

بكتمبة) القمنوني  االيداع  تم 

بتنغير) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) (،(3(3 نوفمبر) 3م) بتم يخ)

678/8041)بكتمبة الضبط.
اقتطف لإليداع))والنشر
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STE BOUNHALLI TRANS
SARL

 اسمملهم : 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : حي ايت لحسن 

اعلي تنغير 

تمسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتم يخ)

تم تمسيس شركة) م)3)) فبراير) 3م)

ذات الخصمئص التملية):

:)شركة بونحملي ترونس) التسمية)

 STE BOUNHALLI TRANS(.ش.م.م

.SARL

اقرهم اال تممعي):))حي ايت لحسن)

اعلي تنغير.

لحسمب) البضمئع  نقل  (: نشمطهم)

الغير.

:)الشركة تسير ان طرف) التسيير)

السيد بونحملي عمر.

في) حدد  اسمملهم  (: الراسممل)

حصة) 333م) الى) اقسم  33.333م)

بقيمة)33م)د هم للواحدة.

يوم) ان  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تسجيلهم بملسجل التجم ي.

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) بتنغير  االبتدائية 

م)3)،)تحت  قم)115/1061.
ان أ ل الخالصة والبيمن
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 STE TAWADA IGHOUDAN

SARL AU

 أسمملهم : 33.333م د هم 

اقرهم اال تممعي :  دوا  اكوامت 

تلولت ايت عي�سى او ابراهيم تغزوت 

تنغير

تمسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتم يخ)

شركة) تأسيس  تم  م)3)،) ينمير) (4

ذات الخصمئص التملية):

اغودان) توادا  شركة  (: التسمية)

 STE TAWADA ش.م.م.)ش.و.))

.IGHOUDAN SARL AU

اكوامت) دوا   ( (: اال تممعي) املقر 

ايت عي�سى او ابراهيم تغزوت تنغير.

بدون) السيم ات  كراء) (: نشمطهم)

سمئق.

:)الشركة تسير ان طرف) التسيير)

السيد خملك عملي.

في) حدد  اسمملهم  (: الراسممل)

333م  الى) اقسم  د هم  33.333م)

حصة بقيمة)33م)د هم للواحدة.

يوم) ان  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تسجيلهم بملسجل التجم ي.

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 

فبراير) (( بتم يخ) بتنغير،) االبتدائية 

م)3)،)تحت  قم)84/1045.
ان أ ل الخالصة والبيمن
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 STE CIEL MOHAMED
 LOCATION

 SARL
 أسمملهم : 33.333م د هم 

املقر اال تممعي : اركز تزا ين

 زاكو ة

تمسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتم يخ)

تم تأسيس شركة) م)3)،) ينمير) 8م)

ذات الخصمئص التملية):

احمد) سيل  ( شركة) (: التسمية)

 STE CIEL ش.م.م.) لوكسيو 

.MOHAMED LOCATION SARL

تزا ين) اركز  (: اال تممعي) املقر 
زاكو ة.

بدون) السيم ات  كراء) (: نشمطهم)

سمئق.

:)الشركة تسير ان طرف) التسيير)

السيدة بو حيم السعدية.

في) حدد  اسمملهم  (: الراسممل)

333م  الى) اقسم  د هم  33.333م)

حصة بقيمة)33م)د هم للواحد.

يوم) ان  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تسجيلهم بملسجل التجم ي.

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 

فبراير) (9 بتم يخ) بزاكو ة  االبتدائية 

م)3)،)تحت  قم)59/3431.
ان أ ل الخالصة والبيمن
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STE EL ASLAMY TRAVAUX
 SARL AU

 أسمملهم : 533.333 د هم 

املقر اال تممعي : دوا  افسمط 

تغزوت تنغير

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتم يخ)

تم تأسيس شركة) م)3)،) ينمير) 3م)

ذات الخصمئص التملية):

ترافو) االسلمي  شركة  (: التسمية)

 STE EL-ASLAMY ش.م.م.)ش.و).)

TRAVAUX SARL AU

افسمط) دوا   (: اال تممعي) املقر 

تغزوت تنغير.

واالشغمل) البنمء) (: نشمطهم)
املختلفة.

)تنقي9 وحفر االبم .
انمبي9) االتصمل،) طرق  صيمنة  (

امليمه والصرف الصحي.
:)الشركة تسير ان طرف) التسيير)

السيد االسلمى عمر.
في) حدد  اسمملهم  (: الراسممل)
 5333 الى) اقسم  د هم  (533.333
للواحد) د هم  33م) بقيمة) حصة 
الشريك) ان  نقدية  بمسمهمة 
5333)م  (،( (1/4 (( بربع) املدفوعة 
الفالحي) القرض  للبنك  د هم 

للمغرب.
يوم) ان  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تسجيلهم بملسجل التجم ي.
بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) بتنغير  االبتدائية 
م)3)،)تحت  قم)1059/114)بكتمبة)

الضبط.
ان أ ل الخالصة والبيمن
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STE Y.A.B.I CARRIERE
 SARL

 أسمملهم : 33.333م د هم 
املقر اال تممعي : دوا  ايت الفر�سي 

تغزوت تنغير
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتم يخ)
تأسيس شركة) تم  م)3)،) فبراير) (3

ذات الخصمئص التملية):
كمغيغ) شركة ي.ا.ب.ا  (: التسمية)
 STE Y.A.B.I CARRIERE ش.م.م.)

.SARL
املقر اال تممعي):)دوا  ايت الفر�سي)

تغزوت تنغير.
نشمطهم):)استغالل وحدة لتكسير)

االحجم .
استغالل املعمدن.
تم ر ملواد البنمء.

:)الشركة تسير ان طرف) التسيير)
السيد بواديمن الحو.

في) حدد  اسمملهم  (: الراسممل)
333م  الى) اقسم  د هم  33.333م)

حصة بقيمة)33م)د هم للواحدة.

يوم) ان  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)
تسجيلهم بملسجل التجم ي.

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) بتنغير  االبتدائية 
م)3)،)تحت  قم)117/1065)بكتمبة)

الضبط.
ان أ ل الخالصة والبيمن
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 CAFE ASMARINA
SARL AU

التصفية النهمئية للشركة
تبعم للجمع العمم املنعقد بتم يخ)
الشريك) قر   (،(3(3 ديسمبر) م3)
 CAFE ASMARINA الوحيد للشركة)
33.333م  وحيد،) اسمملهم) بشريك 
 88 اال تممعي) واقرهم  د هم،)
انصو ) (A (3م غيتة) اجموعة 

الذهبي تمم ة تقر  ام يلي):
املصمدقة على التقرير املصفي.

اغالق حسمب التصفية بملشركة.
التصفية النهمئية للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3)،)تحت  قم)3993مم.
ان أ ل االستخالص والبيمن
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STE RENOV HABITAT
SARL

اقرهم اال تممعي : املنطقة 
الصنمعية النهضة بقعة مK الربمط

الرقم الضريبي : 8)6م333
السجل التجم ي  قم : 935م4 

بملربمط
تغيير النظمم االسم�سي
تحويل املقر اال تممعي

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
 (3(3 ديسمبر) ((7 بتم يخ) املنعقد 
(،RENOV HABITAT SARL لشركة)

ذات الراسممل)33.333).م)د هم.
تقر  بمال ممع ام يلي):

تحويل املقر اال تممعي ان الطمبق)
ارك9  نمن) (،8 الشقة  قم) الثمني 
النهضة فديصة عمم ة)66)الى املنطقة)

الصنمعية النهضة بقعة)مK)الربمط.

تغيير املمدة)4)ان النظمم االسم�سي.

لقد تم االيداع القمنوني بمملحكمة)

القمنوني) في اال ل  بملربمط  التجم ية 

تحت  قم) م)3)،) فبراير) 5م) بوم)

.D373ممم
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LE PIRATE IMPRIMEUR
ش.م.م

 أسممل الشركة 333.333.م د هم

املقر اال تممعي :  قم 3مو )م شم ع 

 ديكمف الصخو  السوداء

الدا  البيضمء

تغيير املسير
الوحيد) الشريك  قرا   بمو 9 

8م3)  أغسطس) 3م)  بتم يخ)

بملدا  البيضمء):

بعد وفمة السيد لوحممن احمد)

تعيين) تم  للشركة  كمن اسيرا  الذي 

السيدة فكم  فمتحة كمسيرة للشركة)

ملدة غير احددة.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

8م3)  أغسطس) 7م) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم))68454.
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LE PIRATE IMPRIMEUR
ش.م.م

 أسممل الشركة 333.333.م د هم

املقر اال تممعي :  قم 3مو )م شم ع 

 ديكمف الصخو  السوداء

الدا  البيضمء

تحيين النظمم األسم�سي
الوحيد) الشريك  قرا   بمو 9 

بملدا ) 8م3)) أكتوبر) ((3 بتم يخ)

البيضمء):

تحيين النظمم األسم�سي للشركة.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

8م3)  ديسمبر) (6 بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم))68454.
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FROMATIS شركة
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة 
بشريك وحيد

 أسمملهم : 33.333م د هم
املقر اال تممعي :  قم )3 تجزئة 
املستقبل شم ع طم ق ابن زيمد 

الطمبق األ �سي تمم ة
تأسيس

 ( بتم يخ) عرفي  عقد  بمو 9 
على) املصمدقة  تمت  م)3)) فبراير)
ذات) لشركة  األسم�سي  القمنون 
وحيد) بشريك  احدودة  اسؤولية 

ذات الخصمئص التملية):
 FROMATIS (: التسمية التجم ية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.
أو) ( املختلفة) األشغمل  (: الهدف)

البنمء)والتجم ة.
العمليمت) عماة  ميع  بصفة 
املرتبطة بصفة ابمشرة أو غير ابمشرة)

بنشمط الشركة.
)3 تجزئة  :  قم  املقر اال تممعي)
زيمد  ابن  طم ق  شم ع  املستقبل 

الطمبق األ �سي تمم ة.
د هم) 33.333م) (: اململ)  أ3 
فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

33م)د هم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

التسيير):)السيدة حسنمء)البوكري)
ملدة غير احدودة.

وقد تم اإليداع القمنوني بمملحكمة)
فبراير) 5م) بتم يخ) بتمم ة  االبتدائية 

م)3))تحت  قم 3 ت)م33)3م.
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 MOUNTAIN OF
 TRANSFIGURATION

- INTERNATIONAL IMPORT 
EXPORT

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) ((3(3 ديسمبر) ((
ذات املسؤولية املحدودة والتي تتميز)

بمم يلي):

MOUNTAIN((:(التسمية اال تممعية 

 OF TRANSFIGURATION

 INTERNATIONAL IMPORT -

.EXPORT

الهدف اال تممعي):

الهمتف) اكسسوا ات  في  التجم ة 

النقمل.

التجم ة في اعدات الحمسوب.

االستيراد والتصدير.
3))زنقة اكلممن) (: املقر اال تممعي)

اكدال) (3( شقة  قم) علي  سيدي 

الربمط.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

اكون ان)333م)حصة.

53م   :  HAPPY AYENI السيدة)

حصة.

  KALU KALUEMMANUEL(السيد

533)حصة.

 GREGORY OSARENREN(السيد

EGWAME : 33))حصة.

 AYENI XMAS MATTHEW(السيد

53محصة.

املدة):)99)سنة.

 AYENI XMAS السيد) (: التسيير)

MATTHEW)اسير للشركة ملدة غير)

احدودة.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر.
 قم السجل التجم ي):)47967م.

بمملكت9) القمنوني  اإليداع  تم 

ديسمبر) (( الجهوي لالستثمم  بتم يخ)

.(3(3
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ECHCHAFII DISTRIBUTION
SARL AU

 عنوان الشركة : زنقة التوافق
 قم 57 نهضة لعيميدة سال

السجل التجم ي : 733م)

العمم الجمع  احضر   بمقت�سى 

(3(3 أكتوبر) ((8 في)  االستثنمئي 

ECHCHAFII DISTRIBUTION(بمؤسسة 

اسؤولية  ذات  اؤسسة   SARL AU

احدودة قر  ام يلي :

تغيير نشمط الشركة.

التغيير القمنوني ذات الصلة.

املحكمة) في  القمنوني  اإليداع  تم 

 3594( تحت  قم) بسال  االبتدائية 

وتحت الرقم الترتيبي))3م.
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STE ENPROD
تأسيس شركة

بتم يــخ عرفــي  عقــد   بمقت�ســى 

وضــع) تــم  بملربــمط  م)3)) ينميــر) 9م)

القمنــون التأسي�ســي لشــركة احــدودة)

: املســؤولية ذات شــريك وحيــد)

 STE ENPROD SARL (: التسمية)

.AU

تقديم) (: اال تممعي) الهدف 

املنمسبمت) وتنظيم  االستشم ة 

والفعمليمت بمإلضمفة لألان والسالاة)

الخمصة بهم.

بمالستيراد) يقوم  وسيط  أو  تم ر 

والتصدير.

املقر اال تممعي):)5م)شم ع األبطمل)
 قم)4)أكدال الربمط.

ادة الشركة):)99)سنة.

 53.333 (: اال تممعــي) الرأســممل 

د هم اقسمة إلى)533)حصة ان فئة)

33م)د هــم للحصــة الواحــدة اكتتبــت)

وحــر ت كلهــم اــن طــرف):

 533 كلمونت) ستيفمن  السيد 

حصة.

التسيير):)السيد ستيفمن كلمونت.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.

بكتمبــة) القمنونــي  اإليــداع  تــم 

الضبــط بمملحكمــة التجم يــة بملربــمط)

تحــت  قــم) م)3)) فبرايــر) 5م) بتم يــخ)

7م495م.
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AXE NEW PUB 
SARL

في اسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 

5)ينمير)م)3))تم تأسيس ش.م.م):

.AXE NEW PUB(:(االسم التجم ي

اوالي) حي  (: اال تممعي) املقر 

 36 بلحم ثي  قم) تجزئة  اسممعيل 

سال.

النشمط):

أعممل الطبمعة واإلعالن.
البصري) السمعي  اإلنتمج 

والسينممئي.

العمليمت) عمم  ميع  بشكل 

التجم ية.

استيراد وتصدير.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

اقسمة إلى حصتين ان فئة):

السيد اصطفى الصوك):)53333 

د هم.

السيد عبد املجيد طملبي):)53333 

د هم.

املسير):)السيدة هند عز.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)) ينمير) م)) بتم يخ)

م84)3.
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O2LIFE MAROC 
SARL

 أسمملهم اال تممعي : 33.333م 

د هم

اقرهم اال تممعي : حي تكمي الجديد 

ترايكت و زازات

تأسيس
بو زازات) اؤ خ  عقد  بمقت�سى 
يوم)م))ينمير)م)3))تم وضع القمنون)

األسم�سي لشركة احدودة املسؤولية)

ذات السممت التملية):

 O(LIFE MAROC (: التسمية)

ش.م.م.

الهدف):)

بيع اعدات واستلزامت طبية.

كراء)املعدات الطبية.

استشم ة طبية عن بعد.

العمليمت) عماة اختلف  وبصفة 

املنقولة) العقم ية،) اململية،) التجم ية،)

وغير املنقولة التي ان شأنهم توسيع)

نشمط الشركة.
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ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسهم النهمئي.

33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 

حصة) 333م) إلى) اقسم  د هم 

لكل) د هم  33م) فئة) ان  ا تممعية 

واحدة حر ت بكمالهم وانحت اقمبل)

الشريكين):

السيد كلوم عبد اللطيف اسمهم)

بـ)533)حصة.

بـ) اسمهمة  لوبنة  ملسنتر  اآلنسة 

533)حصة.

تم تعيين السيد كلوم) (: التسيير)

عبد اللطيف كمسير للشركة ملدة غير)

احددة.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القمنوني 

بو زازات بتم يخ)9))ينمير)م)3))تحت)
التجم ي) السجل  ان  59)مم)  قم)

التحليلي.
الخص قصد النشر

ائتممنية الو دة لالستشم ات

بو زازات
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 SOCIETE BUREAU

 D’INGENIERIE RURALE ET

ENVIRONNEMENTALE
العمدي) الغير  العمم  الجمع  قر  

 (3(3 ديسمبر) (3 بتم يخ) املنعقد 

شركة ذات املسؤولية) (BIRE لشركة)

و أسمملهم) وحيد  بشريك  املحدودة 

(: اال تممعي) اقرهم  د هم  33.333م)

 67 شم ع الهيرة تجزئة الصبيحي  قم)

تمبريكت سال تقر  ام يلي):

املصفي) تقرير  على  املوافقة  بعد 

تقر  إنهمء)عملية التصفية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) بسال  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)35947.
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 BUILDING
 DEVELOPPEMENT AND

MODERNITY
 N° 38 RUE(ABOU(EL(WAKT

KHALAF CASABLANCA
 قم السجل التجم ي م4م43)

بولدنك   : الشركة  تسمية 
 BUILDING ديفولبمنت أند اود نتي
 DEVELOPPEMENT AND

.MODERNITY
وبيع اواد) البنمء) (: هدف الشركة)

البنمء.
شركة) (: الشكل القمنوني للشركة)

ذات املسؤولية املحدودة.
زنقة (38 :) قم) اال تممعي)  املقر 
أبو الوقة خلف بو كون الدا  البيضمء.
 أسممل الشركة):)533.333)د هم)
33م  5333)حصة ان فئة) ام يعمدل)
د هم لكل حصة اقسمة بين الشركمء)
حصة ((533 لكل شريك)  بملتسموي 
ام يوزاي)%53)ان  أسممل الشركة.

 (53.333 صملح) الجراح  حيد  
ان  أسممل الشركة) (53% د هم أي)

ام يعمدل)533))حصة.
 (53.333 بلبوير) اللطيف  عبد 
ان  أسممل الشركة) (53% د هم أي)

ام يعمدل)533))حصة.
تسيير : حيد  الجراح وبلبوير عبد)

اللطيف.
السنة اململية):)السنة امليالدية.

 99 (: الشركة) نشمط  تزاول  ادة 
سنة.

لقد تم اإليداع القمنوني بمملحكمة)
5م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

أغسطس)مم3))تحت  قم)48675.
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 IMM AICHATOU (éme ETAGE APPART 7

AVENU AGADIR GUELMIM

TEL : 35.(8.77.8.63م

شركة أوتنغير
ش.م.م

إنشمء شركة ذات اسؤولية احدودة
أوتنغير) شركة  (: التجم ي) االسم 

ش.م.م.
بلوك أ إقماة) (6( :) قم) العنوان)

الصحراء)كلميم.

املهمم):)أشغمل اختلفة والبنمء.

 أسممل الشركة):)533.333)د هم)

اقسم على الشكل التملي):

السيد ايت سيدي عي�سى احمد)

4333)حصة)33م)د هم للحصة.

السيد ايت سيدي عي�سى يونس)

333م)حصة)33م)د هم للحصة.

سيدي) ايت  السيد  (: التسيير)

عي�سى احمد.

لدى) األسم�سي  القمنون  إيداع  تم 

االبتدائية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 

بكلميم بتم يخ))م)فبراير)م)3))تحت)

التجم ي) والسجل  (2021/61  قم)

تحت  قم)3337.
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 STE FREE DOM MOVIE

PRODUCTION
SARL AU

العمدي) الغير  العمم  الجمع  قر  

 (3(3 نوفمبر) (33 بتم يخ) املنعقد 

 FREE DOM MOVIE لشركة)

شركة) (PRODUCTION SARL AU

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

د هم) 33.333م) وحيد  أسمملهم)

3)))حسمن) اقرهم اال تممعي بشم ع)

الثمني شقة  قم)8)الربمط ام يلي):

السيد) قر   (: الحصص) تفويت 

احمد اصطفى فخري عبود اململك)

د هم) 33.333م) 333م)حصة بقيمة)

 FREE DOM MOVIE بملشركة)

: PRODUCTION SARL AU

333.م4  بقيمة) حصة  3م4) بيع)

د هم للسيدة فمطمة لقرادي.

9.633م  بقيمة) حصة  96م) بيع)

د هم للسيد يوسف بنعيمد.

تحويل املقر اال تممعي للشركة):

 FREE DOM الشركة) قر ت 

 MOVIE PRODUCTION SARL

تحويل اقرهم اال تممعي إلى حي) (AU

اإلضمفي بلوك)مم) قم)79)حي السالم.

 قر ت الشركة إقملة املسير السمبق
اصطفى) احمد  السيد  للشركة 
فخري عبود وتعيين املسيرة الجديدة)
غير) ملدة  لقرادي  فمطمة  السيدة 

احدودة.
العمم) في  معهم  الشركة  قر ت 
(: للشركة) املنهي  النشمط  في  زيمدة 

التجم ة.
 FREE DOM الشركة) تحويل 
الشكل) (MOVIE PRODUCTION
اسؤولية) ذات  شركة  ان  القمنوني 
احدودة بشريك وحيد إلى شركة ذات)

اسؤولية احدودة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

.D م)3))تحت  قم)335ممم
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STE BEWIN TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس) تقر   بسال  م)3)) ينمير) ((5
بشريك) املسؤولية  احدودة  شركة 

وحيد بملخصمئص التملية):
بيوين) (: اال تممعية) التسمية 

طرافو.
املقر اال تممعي):)شم ع ابن الهيثم)
الذه9) واد  حي  (4 البد   قم) قطمع 

العيميدة سال.
الهدف):)البنمء)وأعممل اختلفة.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
إحداثهم الفعلي.

ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 
ديسمبر ان) م3) فمتح ينمير وتنتهي في)

كل سنة.
في) حدد  (: اال تممعي) الرأسممل 
333م  على) اقسم  د هم  33.333م)

حصة بقيمة)33م)د هم.
ان) اسيرة  الشركة  (: التسيير)
طرف السيد عثممن الركراكي ملدة غير)

احدودة.
التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

.3(937
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STE NOUR CICAFE
SARL AU

العمدي) الغير  العمم  الجمع  قر  
 (3(3 ديسمبر) ((9 بتم يخ) املنعقد 
 NOUR CICAFE SARL لشركة)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 أسمملهم)3.333م)د هم.
احمد) بشم ع  اال تممعي  اقرهم  (
الخماس حي العلويين  قم)5))شقة)3 

طمبق الثمني تمم ة ام يلي):
تفويت الحصص):)قر ت السيدة)
بقيمة) حصة  (53 بيع) بن حد  سنمء)
د هم للحصة الواحدة لصملح) 33م)

السيد أاين احمدو.
تحويل املقر اال تممعي للشركة):

 NOUR CICAFE الشركة) قر ت 
إلى) اال تممعي  اقرهم  تحويل  (SARL
 9 أ فود  قم) شم ع  الوئمم  تجزئة 

العيميدة سال.
 قر ت الشركة إقملة املسيرة السمبقة
للشركة السيدة سنمء)بن حد وتعيين)
احمدو) أاين  السيد  الجديد  املسير 

ملدة غير احدودة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (( بتم يخ) بتمم ة  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)4853.
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STE DUTCH LUBRIFIANT
SARL AU

وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) لشركة  األسم�سي  القمنون 
وحيد) بشريك  احدودة  اسؤولية 

بملخصمئص التملية):
التسمية):)شركة دوتش ليبرفيون)

ش.م.م ش.و.
ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.
وإنتمج) بيع  (: اال تممعي) الهدف 

اواد التشحيم.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلهم بملسجل التجم ي.
املسير):)السيد احمد لعروبي.

التوقيع):)السيد احمد لعروبي.

د هم) 33.333م) (: الرأسممل)

اوزعة على الشكل التملي):

احمد لعروبي):)333م)حصة.

املجموع):)333م)حصة.

العنوان اال تممعي):)دوا  البراهمة)

عمار الجنوبية سال.

ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

فمتح ينمير وتنتهي في)م3)ديسمبر.
بمملحكمة) التجم ي  السجل   قم 

 3(943 تحت  قم) بسال  االبتدائية 

بتم يخ)مم)فبراير)م)3).
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DIFAMACO شركة
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد

 اقرهم اال تممعي بفم3 ايت سقمطو م

قطعة  قم 77م
 أسمملهم اال تممعي 33.333م د هم

 بمقت�سى عقد توثيقي تلقته األستمذة

بفم3) اوثقة  احلي  الزهراء) فمطمة 

اإلعالن) تم  م)3)) ينمير) 8م) بتم يخ)

اسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  عن 

احدودة ذات املواصفمت التملية):

 DIFAMACO SARL A (: التسمية)

.ASSOCIE UNIQUE

ايت) بفم3  (: اال تممعي) املقر 

سقمطو)م)قطعة  قم)77م.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

الشركة في ابلغ قد ه)33.333م)د هم)

اوزعة كملتملي):

333م  البشير) ابن  انس  السيد 

حصة ا تممعية ان فئة)33م)د هم.

أي) حصة  333م) (: املجموع)

33.333م)د هم.

املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

املوضوع):)تهدف الشركة إلى):

 بيع وشراء)وصنمعة وتوزيع وتحويل

 ميع اواد البنمء.

 امم سة األنشطة التجم ية والتصدير

واالستيراد.

 بيع  ميع أنواع املنتو مت وكمفة

أنواع املواد املتعلقة بأهداف الشركة.

:)تسير الشركة ان) تسيير الشركة)
طرف السيد أنس ابن البشير ملدة غير)
طبقم) الصالحيمت  كمال  اع  احددة 

للقمنون األسم�سي للشركة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
بفم3) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
بملسجل) م)3)) فبراير) (4 بتم يخ)

التجم ي تحت  قم)66337.
بمثمبة اقتطف ان ديوان

األستمذة فمطمة الزهراء)احلي

اوثقة بفم3
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BLUE WORLD CAFE
اقهى بلو وو لد

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ش.م.م

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
8م)ينمير)م)3))بهرهو ة بتمم ة حيث)
تم وضع القمنون التأسي�سي لشركة)
املسؤولية ش.م.م اميزاتهم) احدودة 

كملتملي):
الشــكل القمنونــي للشــركة):)شــركة)

احــدودة املســؤولية ش.م.م.
 BLUE :)اقهى بلو وو لد) التسمية)

.WORLD CAFE
:)اقهــى،)قمعــة) الهــدف اال تممعــي)
املمديــة) املنتجــمت  تســويق  شــمي،)

القهــوة. وتو يــد  اعــدات 
كم دن) إقماــة  (: اال تممعــي) املقــر 
ســتي  قــم)م)عمــم ة أ)4)هرهــو ة تمــم ة.

ادة الشركة):)99)سنة.
فــي) حــدد  (: اال تممعــي) الرأســممل 
إلــى) اقســمة  د هــم  33.333م) ابلــغ)
د هــم) 33م) فئــة) اــن  حصــة  333م)
للحصةالواحدة اكتتبت وحر ت كلهم)

: اــن طــرف)
 (33 القمد ي) ابراهيم  السيد 

حصة.
السيدة زهو  احالل)33))حصة.
السيدة فرح القمد ي)33))حصة.

 (33 القمد ي) الدين  نو   السيد 
حصة.

السيد صالح الدين القمد ي)33) 
حصة.

التســيير):)الســيد ابراهيــم القــمد ي)

يعتبــر اســير وحيــد للشــركة ملــدة غيــر)

احــدودة.

اــن) تبتــدئ  (: اال تممعيــة) الســنة 

فمتح ينمير إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.

اإليــداع) تــم  (: القمنونــي) اإليــداع 

بمملحكمــة) الضبــط  بكتمبــة  القمنونــي 

م494  تحــت  قــم) بتمــم ة  االبتدائيــة 

م)3). فبرايــر) مم) بتم يــخ)
عن النسخة والنص

ائتممنية الكوادي ايوب وسلمى

)سوفيكم3)
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STE BAZI TRAV
SARL AU

تأسيس
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) م)3)) ينمير) ((( بتم يخ) بميدلت 

وضع القمنون األسم�سي للشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات التملية):

 STE BAZI TRAV (: التسمية)

.SARL AU

الهدف):)أشغمل اختلفة أو البنمء)

»نيكو3«)د اسة وتركي9 نظمم الري.

اشمحمن) حي  (: اال تممعي) املقر 

تونفيت ايدلت.

يوم) ان  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي للشركة ام عدا في)

حملة الفسخ املسبق أو التمديد.

 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

فئة) ان  حصة  333م) على) اقسم 

33م)د هم للحصة الواحدة اكتتبت)

كملتملي):

حصة للسيد بزين اوالي) 333م)

عمم .

الشركة) تسيير  يتولى  (: التسيير)

غير) ملدة  عمم   اوالي  بزين  السيد 

احددة.

في) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

ديسمبر ان) م3) فمتح ينمير وتنتهي في)

كل سنة.
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تم اإليداع القمنوني بمصلحة كتمبة)

االبتدائية املحكمة  لدى   الضبط 

م)3))تحت) 9)فبراير) بميدلت بتم يخ)
 قم)2021/42) قم السجل التجم ي)

.(6(3
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 STE AGRICULTURE

 ECOLOGIQUE

 TOURISTIQUE

INTERNATIONAL MAROC
SARL AU

تأسيس
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) م)3)) فبراير) (( بتم يخ) بميدلت 

وضع القمنون األسم�سي للشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات التملية):

 STE AGRICULTURE (: التسمية)

 ECOLOGIQUE TOURISTIQUE

  INTERNATIONAL MAROC

.SARL AU

الفالحي،) االستغالل  (: الهدف)

االستيراد والتصدير.

شم ع) م3م) :) قم) املقر اال تممعي)

الريش) تمحميدانت  حي  انز ان  بئر 

ايدلت.

يوم) ان  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي للشركة ام عدا في)

حملة الفسخ املسبق أو التمديد.

 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

فئة) ان  حصة  333م) على) اقسم 

33م)د هم للحصة الواحدة اكتتبت)

كملتملي):

خليل) للسيد  حصة  333م)

الودغيري انيس.

الشركة) تسيير  يتولى  (: التسيير)

السيد خليل الودغيري انيس ملدة غير)

احددة.

في) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

ديسمبر ان) م3) فمتح ينمير وتنتهي في)

كل سنة.

تم اإليداع القمنوني بمصلحة كتمبة)

االبتدائية املحكمة  لدى   الضبط 

م)3))تحت) 9)فبراير) بميدلت بتم يخ)
 قم)2021/43) قم السجل التجم ي)

.(6(5
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 ARIBARAMA

DIVERTISSEMENT
SARL

AU(CAPITAL(DE 10.000 DH

 SIEGE(SOCIEL : 4 RUE(OUED

 AZIZ 3éme(ETAGE(APPT 7 AGDAL

RABAT

RC : 141343

تفويت حصص ا تممعية
وتغيير التسمية

 ARIBARAMA اتخذ شركمء شركة

خالل   DIVERTISSEMENT SARL

بتم يخ االستثنمئي  العمم   الجمع 

)م أكتوبر 3)3) ام يلي :

بين  حصص  بتفويت  االقرا  

الفتمح  عبد  ابهيجة  السيد  البمئع 

الوطنية  التعريف  لبطمقة  الحمال 

 قم )AA6768 واملفوت إليه السيد 

لبطمقة  الحمال  اسمتو   واد 

.AA56338 التعريف الوطنية  قم

االقرا  في اال تممع على أن  ميع 

السيد  الواحد  الشريك  بيد  األسهم 

اسمتو   واد.

بهيجة  السيدة  املسيرة  استقملة 

اسمتو   السيد  وتعيين  الفتمح  عبد 

 واد كمسير وحيد للشركة.

لتصبح الشركة  تسمية   تغيير 

 LA  SOCIETE  MAROCAINE  DE اآلن

.PUBLICITE  ET(COMMUNICATION

تعديل النشمط التجم ي للشركة.

تحيين النظمم األسم�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القمنوني بمملحكمة 

التجم ية بملربمط تحت  قم )36ممم 

بتم يخ 5م فبراير م)3).
اقتطف ان أ ل االشهم 
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ARMA GUARDING
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 1.050.000 DH

 SIEGE(SOCIEL : AVENUE(MEHDI

 BEN BARKA LOT SOUMIA LOT

N° 5 SOUISSI(RABAT

RC : 96729

تغيير التسمية
للشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 

 ARMA GUARDING SARL AU

بتم يخ)8م)ينمير)م)3))القرا  التملي):

 ARMA الشركة   اسم  تغيير 

اآلن  أصبح  الذي   GUARDING

.AXIAL GUARDING

تحيين النظمم األسم�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القمنوني بمملحكمة 

376م  تحت  قم  بملربمط  التجم ية 

بتم يخ 6م فبراير م)3).
اقتطف ان أ ل االشهم 
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ORILIS MEDICAL CARE
SARL

شركة ذات اسؤولية احدودة

يقد   أسمملهم بـ 33.333م د هم

املقر اال تممعي : الرقم 38 تقمطع 

شم ع بمستو  وزنقة ابو شعي9 

الدكملي البرتقمل الربمط

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

5)فبراير) م)3))واسجل في) ينمير) ((9

تحمل) شركة  تأسيس  تم  م)3))

الخصمئص التملية):

 ORILIS MEDICAL (: التسمية)

.CARE

ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

اسؤولية احدودة.

الهدف اال تممعي):))

تم ر الحقمت املكمت9 والكمبيوتر)

واأل هزة الطبية.

سمسم  السلع.

تم ر استو د.
د هم) 33.333م) (: اململ)  أ3 

فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

33م)د هم للحصة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.

ينمير) فمتح  ان  (: اململية) السنة 

ديسمبر ان كل سنة ام عدا) م3) إلى)

السنة األولى تبتدئ ان تم يخ تأسيس)

الشركة إلى)م3)ديسمبر.

املقر اال تممعي):)الرقم)38)تقمطع)

شعي9) ابو  وزنقة  بمستو   شم ع 

الدكملي البرتقمل الربمط.

كل) احدودة  غير  ملدة  (: التسيير)

ان السيد غنمم احمد اراد الحمال)

الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 

.A567337

توزيع األ بمح):)ان األ بمح الصمفية)

تؤخذ)%5)لتكوين االحتيمط القمنوني)

والبمقي يوزع بين الشركمء.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)) فبراير) 5م) بتم يخ)

.(RC : 369ممم )9)495م
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LOUAYE TRANSPORT
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : ENNASR(III

 IMM(J(APPT(N4 COMMUNE

AIN ATIQ TEMARA

RC(N° 107937

بعد الجمع العمم االستثنمئي يوم)

السممع) تم  بتمم ة  م)3)) ينمير) (((

واملصمدقة) النهمئية  التصفية  لقرا  

قرا ) وإعطمء) املصفى  الحسمب  على 

املصفي ان  ميع التوكيالت) إخالء)

إغالق  ميع) تم  وبهم  إليه  املو هة 

عمليمت التصفية.

حسمبمت) القمنوني  اإليداع  تم 

بمملحكمة) الضبط  بكتمبة  التصفية 

فبراير) 6م) بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3))تحت  قم))38م.
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AVEC & TP
SARL AU

ش.م.م.ش.و
الرأسممل اال تممعي):)33.333.33م 

د هم
املقر اال تممعي):)378)شم ع الحسن)

الثمني  قم)))الربمط
في) اؤ خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
3)3))قد) 4م)ديسمبر) الربمط بتم يخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد،)وخصمئصهم)

على النحو التملي):
 AVEC( & (: اال تممعية) التسمية 

.TP
الهندسة) (: اال تممعي) الهدف 

املدنية واشروع البنمء.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)
فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

33م)د هم للحصة الواحدة
السوالي) الحبي9  احمد  السيد 

333م)حصة)؛
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
شم ع الحسن الثمني) (378 (: املقر)

شقة  قم)))الربمط.
السوالي) الحبي9  احمد  (: املسير)
الوطنية  قم) البطمقة  حمال 

.B4م)84م
 قم التقييد بملسجل التجم ي):)تم)
اإليداع القمنوني لدى كتمبة الضبط)
بمملحكمة التجم ية بملربمط تحت  قم)

365ممم.R.C)الربمط.
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TANJAH EQUITIES
شركة اسمهمة

 أسمملهم):)333.333)د هم
املقر اال تممعي):)333.333)د هم
املقر اال تممعي):)املنطقة الحرة)
لطنجة،)قطعة))3م-)،)طنجة)-)

املدينة
السجل التجم ي  قم)م)33مم - 

طنجة
تأسيس

بطنجة،) حر   عرفي  لعقد  تبعم 
سجل) (،(3(3 ديسمبر) 4م) بتم يخ)
،(3(3 ديسمبر) ((8 بتم يخ) بملربمط 

)تحت املر ع)RE 37453،)تم تأسيس)
للمعميير) خمضعة  اسمهمة،) شركة 

التملية):
 TANJAH (: اإل تممعية) التسمية 

.EQUITIES
الشكل القمنوني):)شركة اسمهمة.
الحرة) املنطقة  (: اإل تممعي) املقر 
(- طنجة) )3م-)،) قطعة) لطنجة،)

املدينة.
 333.333 (: اإل تممعي) الرأسممل 
د هم،)اكون بكماله بتقداة نقدية،)

حر  بملكمال عند االكتتمب.
واقتنمء) بنمء) (: اال تممعي) الهدف 
العقم ات) وتحويل  ميع  وتجديد 
في) املنشأة  للشركمت  تأ يرهم  بهدف 

انطقة التصدير الحرة بطنجة)؛
العقم ات) ((PORTAGE( حمل)
املقماة) الصنمعية  الشركمت  لصملح 

في انطقة التصدير الحرة بطنجة.
املدة):)حددت ادة الشركة في)99 
في) تسجيلهم  تم يخ  ان  تبتدئ  سنة،)

السجل التجم ي.
تكوين) أ ل  ان  (% (5 األ بمح)

احتيمطي قمنوني
البمقي يتم  صده تبعم لقرا  الجمع)

العمم العمدي.
تفويت) يخضع  (: األسهم) تفويت 

األسهم ملوافقة اجلس اإلدا ة.
بمو 9) (: اجلس اإلدا ة) أعضمء)
ان) يشكل  زءا  انفصل  عقد 
النظمم األسم�سي املؤ خ في)4م)د نبر)
اتصرفين) ثالث  تعيين  تم  (،(3(3
أولين ملجلس إدا ة الشركة ملدة ثالث)
انعقمد) إثر  ستنتهي  والتي  سنوات 
للمسمهمين) العمدي  العمم  الجمع 
على الحصيلة الحسمبية للسنة) بنمء)

اململية الثملثة.
اراق9 الحسمبمت):

يشكل) انفصل  عقد  بمو 9 
املؤ خ) األسم�سي  النظمم  ان   زءا 
تعيين) تم  (،(3(3 ديسمبر) 4م) في)
ملدة) الشركة  لحسمبمت  اراق9 
سنة التي ستنتهي إثر انعقمد الجمع)
على) بنمء) للمسمهمين  العمدي  العمم 
اململية) للسنة  الحسمبية  الحصيلة 

األولى.

تعيين املسيرين اال تممعيين):

ديسمبر) 4م) بتم يخ) ملداولة  تبعم 

3)3)،)قر  األعضمء)األولون ملجلس)

اإلدا ة ام يلي):

تعيين  ئيس ملجلس اإلدا ة طيلة)

ادة انتدابه كمتصرف.

تعيين ادير عمم.

تسجيل) تم  (: التجم ي) السجل 

بطنجة،) التجم ي  بملسجل  الشركة 

تحت  قم) م)3)،) فبراير) 5م) بتم يخ)

م)33مم.
ان أ ل النشر واإلشهم 

املؤسس
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GALVAMED

SA

وعنوان اقرهم اال تممعي):)

 IMMEUBLE ( APPT 3م MAHAJ

RIAD HAY DIAD - RABAT

 قم التقييد في السجل التجم ي)

م3655م

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

تم تمديد) ((3(3 يونيو) (33 املؤ خ في)

النشمط اال تممعي للشركة كملتملي):

نقل البضمئع ملصلحة الغير.

االستثنمئي) الجمع  وبمقت�سى 

بيع) تم  ((3(3 يوليو) ((8 في) املؤ خ 

وتعيين اسؤول اضمفي) سهم واحد،)

للشركة.

تم تفويت سهم واحد)م)ان أصل)

9996)3)سهم التي تمتلكهم الشركة)

الضممنمت) بمو 9  (،MED3م

والقمنون،) الواقع  بحكم  العمدية 

للسيد فواد الشهو .

اشهو ) فواد  السيد  تعيين 

كمسؤول اضمفي للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ديسمبر) (3 بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

3)3))تحت  قم)م634.

207 P

RADMAT
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ان 
شريك واحد

تأسيس شركة
في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) م)3)) ينمير) م))  

تحمل الصفمت التملية):
 RADMAT SARL (: اسم الشركة)

.AU
ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 
شريك) ان  املحدودة  املسؤوليمت 

واحد.
الهدف اال تممعي):)غرض الشركة)

في كل املغرب والخم ج)؛
في) اتنوعة  إنشمءات  أو  أعممل 

البنمء)؛
املواد) وبيع  ميع  وشراء) تجم ة 
البنمء) بقطمع  املتعلقة  والنتجمت 
في) التمثيل سواء) العماة،) واألشغمل 
املغرب أو في الخم ج لجميع العمليمت)
املعدات) التجم ية لجميع  والعالامت 

الصنمعية وغيرهم.
العمولة) عمليمت   ميع 

والسمسرة والتمثيل)؛
املركبمت) تأ ير  ميع  أو  اقتنمء)

لنقل األفراد أو البضمئع)؛
املشم كة املبمشرة أو غير املبمشرة)
الشركمت) أو  العمليمت  في  ميع 

املتعلقة بأي ان أغراض الشركة.
د هم) 33.333م) (: اململ)  أ3 
فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

33م)د هم للحصة.
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
النصر) تجزئة  (: اال تممعي) املقر 

عمم ة))م)شقة))3)تمم ة.
التسير):)عمر عنمنة.

املحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
التسجيل) :) قم  بتمم ة) االبتدائية 

بملسجل التجم ي)969م3م.
208 P
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BUSINESS SOLUTION LLC
SARL

وعنوان اقرهم اال تممعي : زنقة 
ايشليفن  قم 699 قطمع احل  قم 

م حي السالم سال
 قم التقييد في السجل تجم ي 

89م6م
تم بيع الحصص وتحويل املقر)

اال تممعي للشركة
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
بسال) ((3(3 أغسطس) ((5 املؤ خ)
املقر) وتحويل  الحصص  بيع  تم 

اال تممعي للشركة.
أصل) ان  حصة  (((53 تفويت)
التي يمتلكهم السيد) ((533 للحصص)
الشركة،) حفيط  أسممل   دعمن 
بحكم) العمدية  الضممنمت  بمو 9 
للسيد  دعمن) والقمنون،) الواقع 
اصبحت) الشركة  وحصص  يوسف 

كملتملي):
حصة ب) (4753  دعمن يوسف)

475.333)؛
حصة ب) ((53 (:  دعمن حفيط)

.(5.333
الحملي) اال تممعي  املقر  تحويل 
ايشليفن  قم) »زنقة  ان) للشركة 
حي السالم) م) قطمع احل  قم) (699
مم  الزهراء) حي الصنمعي  »إلى«) سال)

الولجة سال.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال بتم يخ)7)ينمير)م)3) 

تحت  قم)35695.
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SFE PISCINES ET SPA
وعنوان اقرهم اال تممعي):)زاوية)

بهت ووادي سبو،)8،)شقة)م)أكدال)
-)الربمط

 قم التقييد في السجل التجم ي)
35557م

تحويل املقر اال تممعي
إضمفة النشمط اال تممعي
استقملة اسير ثمني للشركة

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)3)نوفمبر)3)3))بملربمط تم

تحويل) اال تممعي،) النشمط  تمديد 

املقر اال تممعي واستقملة اسير ثمني)

اال تممعي) النشمط  بتمديد  للشركة 

للشركة كملتملي):

أنظمة) وصيمنة  وتركي9  توزيع 

التكييف)؛

أنظمة) وصيمنة  وتركي9  توزيع 

التدفئة واملضخمت الحرا ية)؛

أنظمة) وصيمنة  وتركي9  توزيع 

التدفئة الدينمايكية الحرا ية.

الحملي) اال تممعي  املقر  تحويل 

للشركة ان)»زاوية بهت ووادي سبو،)

8،)شقة)م)أكدال)-)الربمط«)إلى)»397 

 يمض)))أوالد اطمع القطمع)))تمم ة«.

ثمني) املسير  استقملة  قبول  تم 

للشركة السيد احمد لشه9 الحمال)

.L53968للبطمقة الوطنية  قم)م

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

نوفمبر) 3م) بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

3)3))تحت  قم)44)3مم.
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STE MEDIA PROD

SARL AU

 أسمملهم):)33.333))د هم

تعديالت قمنونية
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

بتم يخ)))أكتوبر)3)3))تمت املصمدقة)

على ام يلي):

 فع  أسممل الشركة ان)33.333) 

د هم إلى)333.333.م)د هم.

العنوان) إلى  الشركة  اقر  نقل 

تجزئة) (W بلوك) (475 الرقم) (: التملي)

الوحدة العيون.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

بملعيون) االبتدائية  بمملحكمة 

تحت ((3(3 أكتوبر) (7  بتم يخ)

 قم)2020/2365.
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 OBEST POUR

TECHNOLOGIES MAROC

بملجريدة) وقع  خطأ  استد اك 

الرسمية عدد)5648)بتم يخ)7))ينمير)

م)3).

القمنوني) اإليداع  تم  (: عوض)

بتم يخ بسال  االبتدائية   بمملحكمة 

8))ديسمبر)3)3))تحت  قم)599.

القمنوني) اإليداع  تم  (: يقرأ)

بتم يخ بسال  االبتدائية   بمملحكمة 

8))ديسمبر)3)3))تحت  قم)م3566.

البمقي بدون تغيير.

211Pمكرر

MED SODEF TRANS

شركة ذات اسؤولية احدودة)

بشريك وحيد

تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد ان طرف السيد احمد)

 �سى أعنيبة اغربي الجنسية)

MED SODEF TRANS(:(التسمية

النشمط):)نقل املستقداين.

املقر اإل تممعي):)59)إقماة اوالي)

عبد العزيز شم ع اوالي عبد العزيز)

 قم)4)القنيطرة.

33.333م)د هم) (: ابلغ  أ3 اململ)

اقسمة إلى)333م)حصة اقمبل)33م 

د هم للحصة.

أعنيبة) احمد  �سى  (: التسيير)

حمال لبطمقة التعريف الوطنية  قم)

.K493م9م

املدة):)99)سنة.

تم إيداع وثمئق التسجيل التجم ي)

بمملحكمة اإلبتدائية بملقنيطرة تحت)

 قم)م5894)بتم يخ)مم)فبراير)م)3).
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اكت9 األستمذ نبيل بوعيمد اوثق بفم3

45،)شم ع الحسن الثمنين عمم ة الوطنية)
الطمبق الثمني،) قم))3)،)فم3

الهمتف):)35.35.94.37.68

الفمكس):))35.35.94.37.7

 LABO PHOTO شركة

BENSOUDA
ش.م.م

هبة حصص في الشركة ان طرف 
السيد احمد هممدي

لفمئدة السيد حسمن هممدي
لدى) حر   عقد  سمي  بمقت�سى 

األستمذ نبيل بوعيمد،)اوثق بفم3 في)

فمن السيد احمد) م)3)،) ينمير) 9م)

حسمن) السيد  ألخيه  وه9  هممدي 

والتي) حصصه  اجموع  هممدي،)

تتمثل في ثالثة آالف وثالثممئة وسبعة)

ا تممعية) حصة  ((3337( وثالثون)

)33م))د هم للواحدة،) ان فئة امئة)

املسممة) التي يملكهم في شركة ذ.م.م.)

 LABO PHOTO BENSOUDA

333.333.م  ش.ذ.م.م  أسمملهم)

اال تممعي) اقرهم  الكمئن  د هم،)

بفم3،)بنسودة املركز،)تجزئة بمم.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بفم3،)في)مم)فبراير)م)3)،)

تحت  قم)675/2021.
للخالصة والبيمن

األستمذ نبيل بوعيمد
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دار للضيافة أو رياض
فسخ عقد تسير حر

الحر) التسيير  عقد  بمقت�سى 
م)  :) قم) الكمئن ب) األصل التجم ي،)
زنقة عبد الرحممن الداخل الصويرة)

والنشمط املزاول به هو دا  للضيمفة)
املسجل بملسجل التجم ي) أو  يمض،)

ملدة) (،5448 العدد) تحت  بملصويرة 

سنتين تبتدئ ان فمتح سبتمبر)8م3) 

وتنتهي في)م3)أغسطس)3)3))والذي)
أعطمه السيد زكريمء)شريف شوكري)

الينة) والسيد  شمتو  لويس   للسيد 

أغسطس) فمتح  بتم يخ  شوفة  كو  

8م3).
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بمملحكمة) اإليداع  تم  وقد 
في الصويرة  بمدينة   االبتدائية 

مم)فبراير)م)3)،)تحت  قم)5).
للخالصة والبيمن
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EFIBEC
 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

 DES(ENTREPRISES(CONSEILS(&
ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT م AV MOHAMED V
TAZA AL JADIDA

 ECO FOOD  شركة
MARKETS
ش.م.م.ش.و

 أسممل : 33.333م د هم
املقر اال تممعي : احل تجم ي  قم 
4 و قم 5 عمم ة  قم 8 تجزئة الك 

ملراني حي اوالي يوسف تمزة
تأسيس

خمص) توقيع  ذي  عقد  بمو 9 
وضع) تم  م)3)) ينمير) 9م) بتم يخ)
ذات) لشركة  األسم�سي  القمنون 

املميزات التملية):
 ECO FOOD (: التسمية)

MARKETS
بيع بملتقسيط التغذية) (: الهدف)
استيراد) (/ الغذائية) واملواد  العماة 

وتصدير.
املقر اال تممعي):)احل تجم ي  قم)
حي) ملراني  الك  تجزئة  (38 و قم) (4

اوالي يوسف.
99)سنة انطالقم ان تم يخ) (: املدة)

تأسيسهم النهمئي.
د هم) 33.333م) (:  أسمملهم)
333م)حصة كل واحدة) اقسمة إلى)
بأكملهم) احر ة  د اهم  33م) بقيمة)
حميد) اسويط  السيد  لفمئدة  نقدا 

333م)حصة.
اسويط) السيد  عين  (: اإلدا ة)

حميد اسيرا للشركة.
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.
األ بمح):)تخصم ان األ بمح خمسة)
في املمئة لتكوين االحتيمطي القمنوني)
لتكوين) يخصص  أو  البمقي  ويوزع 

احتيمطي إضمفي.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) بمملحكمة  الضبط 
وبتم يخ (9( تحت  قم)  بتمزة 

5م)فبراير)م)3).
بمثمبة اقتطف وبيمن
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CABINET(DAMI(&(ASSOCIÉS(SARL
69م)شم ع املقمواة)3493))الدا  البيضمء

الهمتف)9م.83.م3.))35
الفمكس):)6).3م.44.))35

شركة رياض الريحان
املسجلة لدى املحكمة االبتدائية 

ببرشيد
تحت  قم 3469

التعريف الضريبي  قم )68م3م6
ICE N°3373637633338م(

نوفمبر) 9م) احضر) بمو 9 
ااتلك املرحوم احمد سعد) (،(3(3
البملغ) الحصص  اليعقوبي  ميع 
33م  بقيمة) حصة  3.333م) عددهم)
تشكل) والتي  الواحد  للحصة  د هم 
لشركة) بملكمال  املدفوع  اململ   أ3 
لدى) املسجلة  الريحمن،)  يمض 
تحت) ببرشيد  االبتدائية  املحكمة 
الضريبي) التعريف  3469،) قم   قم)
كمن أن املتوفى املسمهم) )68م3م6،)
للشركة) الوحيد  واملدير  الوحيد 

املذكو ة.
السيد  يمن) الجمعية  ويرأ3 

اليعقوبي نجل الفقيد.
 دول األعممل هو كمم يلي):

إعالن وفمة املرحوم احمد سعد)
اليعقوبي):

بعد) املتوفى  حصص  تفصيل 
حصر اإل ث وهي كملتملي):

67م.4  اليعقوبي) السيد  يمن 
حصة ا تممعية)؛

67م.4  اليعقوبي) الطمهر  السيد 
حصة ا تممعية)؛

666.م  لحري�سي) زين9  السيدة 
اجموعه) ام  أو  ا تممعية  حصة 

3.333م)حصة.
للشركة) القمنوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية ذات) ان شركة احدودة 
ذات) شركة  إلى  الوحيد  الشريك 

اسؤولية احدودة):

تعيين اسيرين لفترة غير احدودة):

اليعقوبي،) الطمهر  السيد 

في كندا،) 994م) نوفمبر) (5 املولود في)

الوطنية) الهوية  بطمقة  ويحمل 
في) واملقيم  (،BK(83699  قم)

كمليفو نيم) (6 العزيزية  قم) بممر 

الدا  البيضمء.

اواليد اليعقوبي   السيد  يمن 

في الواليمت املتحدة) 996م) يونيو) (7  

الوطنية  قم) الهوية  بطمقة  ويحمل 

العزيزية) بممر  املقيم  (،BK(83698
 قم)6)كمليفو ني الدا  البيضمء.

ستكون الشركة) (: توقيع الشركة)

املشترك) بملتوقيع  قمنونم  الزاة 

للمسيرين كل ان):

والسيد) اليعقوبي  الطمهر  السيد 
 يمن اليعقوبي.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة الضبط)

بتم يخ ببرشيد  االبتدائية   بمملحكمة 

8))ينمير)م)3))تحت  قم)99.
احمد دااي

احمس9 خبير
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CABINET(DAMI(&(ASSOCIÉS(SARL

69م)شم ع املقمواة)3493))الدا  البيضمء

الهمتف)9م.83.م3.))35

الفمكس):)6).3م.44.))35

شركة إيرت موفين موروكو
شركة احدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
 قم السجل التجم ي  قم 453873

العمم) اال تممع  شروط  بمو 9 

ديسمبر) 6م) بتم يخ) العمدي  غير 

قر  الشريك الوحيد لشركة) (،(3(3

ذات  أسممل) إيرت اوفين او وكو،)

اقرهم) اغربي،) د هم  33.333م)
الطمبق) ليبيرتي  زنقة  3م) اال تممعي)

الدا  البيضمء) (5 الثملث الشقة  قم)

املغرب ام يلي):
ان) الشركة  زيمدة  أسممل 

 (.433.333 إلى) د هم  33.333م)

د هم عن طريق):

بقيمة) عينية  اسمهممت 

333.333.))د هم اكونة ان):

اطرقة هيد وليكية
قواطع صخو  والحقمتهم.

بمملصمدقة) الوحيد  املسمهم  يقر 
بمبلغ) املذكو ة  للزيمدة  النهمئية 
د هم بمإلضمفة وكذلك) ((.333.333

تعديل في النظمم األسم�سي للشركة):
املمدة)7

يبلغ  أسممل الشركة)433.333.) 
 (4.333 إلى) اقسمة  وهي  د هم 
للحصة،) د هم  33م) بقيمة) حصة 
اكتت9 بهم بملكمال،)ادفوعة بملكمال)
لصملح السيد  شيد بنعودة الشريك)

الوحيد.
تحديث النظمم األسم�سي للشركة.
بمكت9) القمنوني  اإليداع  تم 
بملدا ) التجم ية  للمحكمة  الضبط 
م)3))تحت) 8)ينمير) البيضمء،)بتم يخ)

 قم)763779.
احمد دااي

احمس9 خبير
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CABINET(DAMI(&(ASSOCIÉS(SARL
69م)شم ع املقمواة)3493))الدا  البيضمء

الهمتف)9م.83.م3.))35
الفمكس):)6).3م.44.))35

شركة فازاز لي شينس أروغو
شركة احدودة املسؤولية

 RC(N°3489 - IF(N°45993560
 - TP(N°52760590

ICE33(598م83333)مم
العمم) اال تممع  عقد  بمو 9 
م)3)،) ينمير) ((8 غير العمدي بتم يخ)
لي) فمزاز  شركة  شركة  شركمء) قر  
قد ه) ذات  أسممل  أ وغو  شينس 
اإل تممعي) املقر  د هم،) 333.م77.))
 COMMUNE AGUELMAN في)
 AZEGZA AROUGOU
على) املوافقة  قر وا  (،KHENIFRA

التعديالت التملية):
ان) اململ  تخفيض  أ3 
33.333م  إلى) د هم  ( 333.م77.))

د هم):
للشركة) العقم   تفويت  إلغمء) تم 
ان طرف املسمهمين ويبنقى  أسمملهم)
اكون ان)33.333م)د هم نقدا فقط.
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املوافقة على تحويل الحصص):

753)حصة) السيد أشرف العنمقي)

إ تممعية)؛

53))حصة) السيد أشرف العنمقي)

إ تممعية)؛

النظمم) تعديالت تصحيحية على 

األسم�سي)؛

إقرا  املسير في وظمئفه)؛

التوقيع اال تممعي)؛

تحديث النظمم األسم�سي.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة،)بتم يخ)3م)فبراير)

م)3))تحت  قم))5.
احمد دااي

احمس9 خبير
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ديوان االستمذ  عفر  مبر

اوثق

EUROTECH MA شركة
شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم : 533.333.) د هم

اقرهم اال تممعي : املنطقة 

الصنمعية عين السبع شرق، شم ع 

الشفشموني، كلم 5.)م، بقعة  قم 

6م

بتم يخ عقد  سمي   بمو 9 

أسهم) تفويت  تم  م)3)،) ينمير) ((3

الشركة لفمئدة):

بنسبة) االاراني  اريم  السيدة 

%93))أي)533.)))سهمم)؛

اوالي إد يس السمخي بنسبة)%3م 

السيد) استقملة  ؛) سهمم) ((.533 أي)

 JEAN CLAUDE DUSSOULIER

وانحه اإلبراء.

السمخي) إد يس  اوالي  تعيين 

السيد) وتجديد  كمدير  ديد 

VICTOR DINCA)كمدير،)لفترة غير)

احددة بصفتهمم اسيرين والزامن في)

الشركة بتقيعهمم املشترك.

تم إعمدة تقنين النظمم األسم�سي)

بمقت�سى) أعاله  املذكو ة  للشركة 

عقد توثيقي،)بتم يخ)3))ينمير)م)3).

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط بمملحكمة التجم ية بملربمط،)
تحت  قم) م)3)) فبراير) (5 بتم يخ)

.764(63
سجل تجم ي  قم)3355مم.

للنسخة والبيمن
األستمذة  عفر  مبر
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AFRIQUE BITUME
SOCIETE ANONYME

اؤ خ) عرفي  ( عقد) بمو 9 
(،(3(3 سبتمبر) (9 بتم يخ) بمملحمدية 
تم تأسيس شركة اجهولة التي تتميز)

بملخصمئص التملية):
AFRIQUE BITUME(:(التسمية

املقر اال تممعي):)املحمدية،)شم ع)
حسن الثمني.

تصنيع) (: اإل تممعي) الهدف 
و ميع) البيتواين  استحلبمت 
املنتجمت البتواينية املنمسبة ألسطح)

طرق واأل صفة.
يحدد  أسممل) (:  أسممل الشركة)
الشركة ب)333.333)د هم،)اقسمة)
اإلسمية) والقيمة  سهم،) (3.333 إلى)
لكل سهم تقد  ب)33م)د هم،)امثلة)
إلى) يصل  ام  دفع  اململية،) املسمهمة 

الربع عند اإلكتتمب.
املدة):)تحدد املدة في)99)سنة ان)

تم يخ تسجيلهم في املحكمة التجم ية.
اجلس) يتكون  (: اإلدا ة) اجلس 

اإلدا ة كملتملي):
شركة اجهولة،)اسجلة بملسجل)
امثلهم) (،437 عدد) تحت  التجم ي 

القمنوني السيد عثممن يوسفي.
الحمال) يوسفي،) عثممن  السيد 

للبطمقة الوطنية  قم)BE75(467)؛
الحمال) يوسفي،) اروان  السيد 

.BE798846(للبطمقة الوطنية  قم
ادقق الحسمبمت):

(،FIREC( &( ASSOCIES اكت9)
احمس9) امتلهم السيد عبد العملي،)

خبير اسجل بترتي9 الخبراء.
الرئيس املدير العمم):

السيد عثممن يوسفي.

املدير املفوض):
السيد اروان يوسفي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (73 تحت  قم) بمملحمدية  التجم ية 

وذلك بتم يخ)4)فبراير)م)3).
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WMCN AFRICA
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

RC : 39403
الغير) القرا ات  احضر  بمو 9 
املنعقد) الوحيد  للشريك  العمدية 
تم)) قد  (،(3(3 نوفمبر) ((5 بتم يخ)

اتخمذ القرا ات التملية):
للشركة) اإل تممعي  املقر  تحويل 
 33 ب) املتوا د  السمبق  املقر  ان 
زنقة آيت و ير،)شم ع اوالي يوسف)
إلى العنوان الجديد) الدا  البيضمء) (-
التملي في))6،)شم ع أنفم،)زاوية اوالي)
العزيز،) عبد  بمب  ايدان  يوسف،)

الطمبق)3م)-)الدا  البيضمء.
تحديث النظمم األسم�سي للشركة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ البيضمء،) بملدا    التجم ية 
9))ينمير)م)3)،)تحت  قم)7))763.
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األستمذة صفمء)املسعودي
اوثقة

املكت9)34،)الطمبق األول،)إقماة صواعة)
حسمن  قم))38)شم ع احمد الخماس)

القنيطرة
الهمتف)3537373538

CAFE
عقد تسيير

حر أصل تجم ي
تلقته) عقد  سمي  بمقت�سى 
بتم يخ املسعودي  صفمء)  األسمذة 
السيدة) أكرت  9م3)،) أكتوبر) م3)
السعدية ا ليلي للسيد يونس كييو)
األصل) الحر  التسيير  سبيل  على 
 »CAFE »اقهى) التجم ي املعروف ب)
الكمئن بملقنيطرة اوالد او يه بلوك)

C) قم)47.

اسجلة) التجم ي  األصل  املكة 
بملسجل التجم ي بمملحكمة االبتدائية)

بملقنيطرة تحت  قم)4م3)7.
قصد البيمن والنشر
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DIAC EQUIPEMENT
Societe(anonyme

capital : 20.386000 dirhams
 SIEGE(SOCIAL : 32 BD(LA
RESIDENCE CASABLANCA

 RC(n° 37785 - If(N° 01084008
-ICE 000083863000067

بمقت�سى احضر الجمعية العماة)
م)3)  ينمير) م)) في) املنعقد  العمدية 

قر  بمإل ممع القرا ات التملية):
أعضمء) عضوية  ادة  انتهمء) (- م)

اجلس اإلدا ة):
السيد,)بنشرقي أاينة.

السيد بنشرقي عبد الكريم.
السيد الشرقموي نجي9.

السيد كمبيال فؤاد.
.Fininvest(SA

.STE GOLDFIN
تعيين أعضمء)اجلس اإلدا ة ملدة)

سنوات):
امثلة) (FININVEST SA شركة)
 BENCHERKI(CHAFIKA،((بملسيدة

.CIN B 66983
 SOCIETE DIAC SALAF
 Abdelkrim بملسيد) امثلة  (SA

BENCHERKI CIN B 73536)؛
 CIN اصطفى،) الجيهمني  السيد 

.BH5(6774
يقبل املسيرون املهمة املوكلة إليهم)
أنفسهم) ويعلنون  الشركمء) قبل  ان 
في) في وضع قمنوني دون أي تعم ض 

امم سة وظمئفهم.
هللا) عبد  بن  أاين  السيد  تعيين 
ثالث) ملدة  حسمبمت  ادقق  يونس 

سنوات.
بمقت�سى احضر اال تممع االول)
ملجلس اإلدا ة الذي عقد في))))ينمير)
اإلدا ة) اجلس  أعضمء) قر   م)3)،)
املجلس) تكوين  في  امل�سي  بمإل ممع 

على النحو التملي):



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4416

 BENCHERKI(Abdelkrim(السيد

CIN B 73536،) ئيس اجلس إدا ة.

 BENCHERKI(Chafika،((السيدة

CIN B 66983)،)اسيرة)؛

 CIN اصطفى،) الجيهمني  السيد 

BH5(6774)،)اسير.

السيد) إدا ة  يتولى  ئيس اجلس 

على) (BENCHERKI( Abdelkrim

للشركة) العماة  اإلدا ة  اسؤوليته 

اع  ميع) عالقمتهم  في  ويمثلهم 

والقوانين) األحكمم  وفق  األطراف،)

الشركة) يلزم  وهو  بهم،) املعمول 

بتوقيعه على املعماالت اع املحمفظة)

العقم ية،)املصم ف،)اإلدا ة والجهمت)

الخم  ية األخرى.

املحكمة) في  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

3م)فبراير)م)3))تحت  قم))76493. 
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DIAC LEASING

Societe(anonyme

capital : 29.947.500 dirhams

 Siège( social( :( 32( Bd( la

résistance(-(Casablanca

 RC(n°(42879(-(IF(n°(01084009

- ICE 333(3499(333336

بمقت�سى احضر الجمعية العماة)

م)3)  ينمير) م)) في) املنعقد  العمدية 

قر  بمإل ممع القرا ات التملية):

أعضمء) عضوية  ادة  انتهمء) (- م)

اجلس اإلدا ة):

السيد,)بنشرقي شفيقة.

السيد بنشرقي عبد الكريم.

السيد بنشرقي اهدي.

السيد الشرقموي نجي9.

السيد كمبيال فؤاد.

 STE CIE AFRICAINE

D’ASSURANCE))؛

.STE GOLDEN

تعيين أعضمء)اجلس اإلدا ة ملدة)

6)سنوات):

امثلة) (FININVEST SA شركة)

 BENCHERKI( Chafika، ( بملسيدة)

.CIN B 66983

 SOCIETE DIAC SALAF

 Abdelkrim بملسيد) امثلة  (SA

BENCHERKI CIN B 73536)؛

 CIN اصطفى،) الجيهمني  السيد 

.BH5(6774

يقبل املسيرون املهمة املوكلة إليهم)

أنفسهم) ويعلنون  الشركمء) قبل  ان 

في) في وضع قمنوني دون أي تعم ض 

امم سة وظمئفهم.

هللا) عبد  بن  أاين  السيد  تعيين 

ثالث) ملدة  حسمبمت  ادقق  يونس 

سنوات.

بمقت�سى احضر اال تممع االول)

ملجلس اإلدا ة الذي عقد في))))ينمير)

اإلدا ة) اجلس  أعضمء) قر   م)3)،)

املجلس) تكوين  في  امل�سي  بمإل ممع 

على النحو التملي):

 BENCHERKI(Chafika،((السيدة

CIN B 66983)،) ئيسة اجلس إدا ة)؛

 Abdelkrim(BENCHERKI(السيد

CIN B 73536،)اسير.

 CIN اصطفى،) الجيهمني  السيد 

BH5(6774)،)اسير.

إدا ة) اجلس  تتولى  ئيسة 

 BENCHERKI( Chafika ( ( السيدة)

العماة) اإلدا ة  اسؤوليتهم  على 

للشركة وتمثلهم في عالقمتهم اع  ميع)

والقوانين) األحكمم  وفق  األطراف،)

الشركة) تلزم  وهي  بهم،) املعمول 

بتوقيعهم على املعماالت اع املحمفظة)

العقم ية،)املصم ف،)اإلدا ة والجهمت)

الخم  ية األخرى.

املحكمة) في  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

3م)فبراير)م)3))تحت  قم))76493. 
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STE FENDARI

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم : 3.333م د هم

املقر اال تممعي : )م، شم ع النخيل

الجديدة

السجل التجم ي  قم 33))م 

الجديدة

تفويت حصص ا تممعية
تعديل القمنون األسم�سي للشركة

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

 (3(3 أكتوبر) ((7 الغير عمدي بتم يخ)

تقر  (FENDARI SARL  لشركة)

ام يلي):

حصة) ((4 املصمدقة على تفويت)

33م)د هم للحصة) ا تممعية بقيمة)

في الك السيدة زهينة بنشرقي لفمئدة)

عبد الكريم بنشرقي.

حصة) ((5 املصمدقة على تفويت)

33م)د هم للحصة) ا تممعية بقيمة)

في الك السيدة اامل بنشرقي لفمئدة)

عبد الكريم بنشرقي.

التحول إلى شركة ذات املسؤولية)

املحدودة بشريك وحيد.

تعديل البند))،)6)و7)ان القمنون)

األسم�سي للشركة.

الضرائ9) بإدا ة  التسجيل  تم 

تحت) (،(3(3 نوفمبر) (3 بملجديدة في)

 قم)3968).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

نوفمبر) (4 في) بملجديدة  االبتدائية 

3)3)،)تحت  قم)956.
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 Etude(de(Maître(Abdelali

EL MOUSSADAQ

NOTAIRE

 Angle(Avenue(Mohamed(Taib(Naciri(et

Bld(Hh27

N°(7(Résidence(Majorelle,(1er(Eage

Appt(3(et(4

CASABLANCA

TEL(:(05.22.69.16.69/06.17.39.01.49

Email.(Eude.elmoussadaq.notaire@gmail.

com

 BENCO TRADING EST

WEST
SARL

Société(à(responsabilité(limitée

 Au(capital(social(de 2.900.000

dhs

 Siège(social : 110 Rue(Allal(Ben

Abdellah - Casablanca
RC(n°(67797

IF(n°(01030244

تلقمه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

اوثق) املصدق،) العلي  عبد  األستمذ 

نوفمبر) ((5 بتم يخ) البيضمء) بملدا  

3)3)،)يتضمن احضر الجمع العمم)

 BENCO(االستثنمئي للشركة املسممة

(،TRADING EST WEST SARL

اقرهم) د هم،) ((.933.333  أسمملهم)

3مم،) البيضمء،) بملدا   اال تممعي 

شم ع عالل بن عبد هللا،)تمت اعمينة)

التي) كنون،) كريمة  املرحواة  وفمة 

فمتح) بتم يخ  البيضمء) بملدا   توفيت 

كمم تم توزيع  ديد) 8م3).) ديسمبر)

السيد) استقملة  الشركة،) لرأسممل 

طم ق بنمني عن اهماه كمسير للشركة)

كمسير) بنمني  أحمد  السيد  وتعيين 

 BENCO TRADING لشركة) وحيد 

.EST WEST SARL

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

م)3)،) ينمير) 4م) بتم يخ) البيضمء،)

تحت  قم)89مم76.
ان أ ل امللخص واإلشم ة

األستمذ عبد العلي املصدق

اوثق

226 P
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 Etude(de(Maître(Abdelali

EL MOUSSADAQ

NOTAIRE

 Angle(Avenue(Mohamed(Taib(Naciri(et

Bld(Hh27

N°(7(Résidence(Majorelle,(1er(Eage

Appt(3(et(4

CASABLANCA

TEL(:(05.22.69.16.69/06.17.39.01.49

Email.(Eude.elmoussadaq.notaire@gmail.

com

KARISM IMMOBILIERES
SARL

Société(à(responsabilité(limitée

 Au(capital(social(de 100.000

dhs

 Siège(social : 19 Rue(Jaber

Ibnou(Hayane - Casablanca
RC(n°(110913

IF(n°(1022884

تلقمه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

اوثق) املصدق،) العلي  عبد  األستمذ 

نوفمبر) ((5 بتم يخ) البيضمء) بملدا  

3)3)،)يتضمن احضر الجمع العمم)

 KARISM(االستثنمئي للشركة املسممة

IMMOBILIERES SARL،) أسمملهم)

اال تممعي) اقرهم  د هم،) 33.333م)

شم ع  مبر) 9مم،) البيضمء،) بملدا  

وفمة) اعمينة  تمت  حيمن،) ابن 

التي توفيت) املرحواة كريمة كنون،)

بتم يخ فمتح ديسمبر) البيضمء) بملدا  

8م3).)كمم تم توزيع  ديد لرأسممل)

الشركة،)استقملة السيد طم ق بنمني)

وتعيين) للشركة  كمسير  اهماه  عن 

وحيد) كمسير  بنمني  أحمد  السيد 

 KARISM IMMOBILIERES لشركة)

.SARL

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

م)3)،) ينمير) 4م) بتم يخ) البيضمء،)

تحت  قم)86مم76.
ان أ ل امللخص واإلشم ة

األستمذ عبد العلي املصدق

اوثق
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BRICOLIB
SARL AU

تأسيس شركة احدودة املسؤولية
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تقر ) بملربمط  ((3(3 ديسمبر) (33

املسؤولية) احدودة  شركة  تأسيس 

شريك وحيد بملخصمئص التملية):

 BRICOLIB(:(التسمية اال تممعية

SARL AU

 5 احل  قم) (: اال تممعي) املقر 

 ( بمملسجد الحمج الريفي حي النهضة)

الربمط.

الهدف):)كراء)اعدات البنمء.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثهم الفعلي.

في) حدد  (: اال تممعي) الرأسممل 

333م  د همم اقسم على) 33.333م)

حصة بقيمة)33م)د هم للواحد.

ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

ديسمبر ان) م3) فمتح ينمير وتنتهي في)

كل سنة.

ان) اسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيد  بيع الطمحيد ملدة غير)

احدودة.

الشركمء):)السيد  بيع الطمحيد.
(: التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

49467م.
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 TRAVAUX DIVERS ET

FACILITY MANAGEMENT
SIGLE TDFM SARL AU

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  م)3)) فبراير) (9

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصمئص تحمل  والتي   وحيد 

التملية):

 TRAVAUX DIVERS (: التسمية)

 ET FACILITY MANAGEMENT

SIGLE TDFM SARL AU

SARL AU(:(الصفة القمنونية

الهدف اال تممعي):

أعممل اختلفة.

خدامت إدا ة املرافق والطمقة.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

د هم للحصة الواحدة اوزعة) 33م)

بين الشركمء)على الشكل التملي):

333م  سعوف) احمد  السيد 

حصة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

املقر اال تممعي):)5م)شم ع األبطمل)

الشقة  قم)4)أكدال الربمط.

املسير):)السيد احمد سعوف.
التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

9م496م.

229 P

STE FARID INNOVATION
SARL AU

التأسيس
العرفي) العقد  شروط  حس9 

تم) (،(3(3 أغسطس) م)) بتم يخ)

لشركة) األسم�سي  النظمم  تأسيس 

وحيد) لشريك  املسؤولية  احدودة 

وذلك حس9 املميزات التملية):

 STE FARID (: التسمية)

INNOVATION SARL AU

الشكل القمنوني):)شركة احدودة)

املسؤولية لشريك وحيد.

تجزئة املرني�سي) (: املقر اال تممعي)

الزنقة)9م) رف امللحة.

الغرض والغمية):

األشغمل املتنوعة.

النجم ة.

نكوص.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة في السجل التجم ي.
33.333م  (: الخمص) اململ   أ3 

حصة) 333م) على) اقسمة  د هم 

لكل) د هم  33م) فئة) ان  ا تممعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.

الحمال) حسمني  إيممن  السيدة 
الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 

333م - GJ4466)حصة.
ان) ابتداء) (: اال تممعية) السنة 
فمتح ينمير إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.
إيممن حسمني) السيدة  (: املديرية)
الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

 قم)GJ4466)ملدة غير احدودة.
بمملحكمة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
ينمير) ((6 االبتدائية بلقصيري بتم يخ)

.(3(3
 قم السجل التجم ي)م48.
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 STE BARCELONA EUROPE
SUPPLY
SARL AU

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
7))ينمير)م)3))قد تم تأسيس شركة)
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصمئص التملية):
أو وب) برشلونة  (: التسمية)

سوبالي سل.
الصفة القمنونية):)ش م م لشريك)

وحيد.
الهدف اال تممعي):)امون حفالت.
 أ3 اململ):)3.333م)د هم اقسمة)

إلى)33م)حصة ان فئة)33م)د هم.
الشركمء):

بن صبيح عبد السالم)33م)حصة.
املدة):)99)سنة.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
شم ع) التقى  (: اال تممعي) املقر 
بن) يوسف  وشم ع  العبم3  اوالي 

تمشفين طمبق)5) قم)5)تطوان.
عبد السالم بن صبيح) (: التسيير)
الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 
أزال) والسمكن قيمدة  (L543993  قم)

دوا  أزال)-)تطوان.
بمملحكمة) تم  القمنوني  اإليداع 
املركز) بواسطة  بتطوان  التجم ية 
(- طنجة) لجهة  لالستثمم   الجهوي 

تطوان.
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م863)  التجم ي  قم) السجل 

بتم يخ)4)فبراير)م)3).
اقتطف للنشر واإلشهم 
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ALADIB POUR CONDUITE

شركة ذات اسؤولية احدودة

ذات الشريك الوحيد

السجل التجم ي بملربمط

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)

تم تأسيس شركة) م)3)) فبراير) 3م)

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد خصمئصهم كملتملي):

 ALADIB POUR (: التسمية)

CONDUITE

األول) الطمبق  (: اال تممعي) املقر 

بلوك))) قم)7)اليوسفية الربمط.

املدة):)99)سنة.

الهدف اال تممعي):)هدف الشركة)

خم  ه) أو  املغرب  داخل  سواء)

لحسمبهم أو لحسمب اآلخرين.

اد سة لتعليم السيمقة.

 أ3 اململ):)حدد  أسممل الشركة)

إلى) اقسمة  د هم  3.333م) ابلغ) في 

د هم) 33م) فئة) ان  حصة  33م)

للحصة الواحدة على الشكل التملي):

السيد  شيد األدي9)33م)حصة.

تم تعيين السيد  شيد) (: التسيير)

األدي9 املسير القمنوني للشركة.

لجميع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)

بملتوقيع) بهم،) املتعلقة  األعممل 

الوحيد للمسير السيد  شيد األدي9.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

الضبط) كتمبة  لدى  القمنوني 

بمملحكمة التجم ية بملربمط.)تحت  قم)

بملسجل) تقييدهم  تم  كمم  45مممم)

بتم يخ 49599م) تحت)  التجم ي 

7م)فبراير)م)3).
وهذا بمثمبة اقتطف وبيمن
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CONSTRUBATIM
SARLAU

الرأسممل اال تممعي : 33.333م 
د هم

املقر اال تممعي : شم ع سبتة حي 
اريم  قم 36 الطمبق م الشقة 3

املحمدية
السجل التجم ي  قم : 95م6)

تفويت حصص ا تممعية
تحويل الشكل القمنوني للشركة
تحويل املقر اال تممعي للشركة

بمقت�سى احضر قرا ات الشريك)
ديسمبر) 7م) في) املؤ خ  الوحيد 
 CONSTRUBATIM لشركة) ((3(3

SARLAU،)تقر  ام يلي):
ا تممعية) حصة  (633 تفويت)
 CONSTRUBATIM لشركة)
عبد) السيد  طرف  ان  (،SARLAU
السيدة) لفمئدة  املحمودي  الصمد 

فمطمة ابن الزيدية.
لشركة) القمنوني  الشكل  تحويل 
ان شركة ذات) (CONSTRUBATIM
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
SARL AU)إلى شركة ذات املسؤولية)

.SARL(املحدودة
لشركة) اال تممعي  املقر  تحويل 
ان) (،CONSTRUBATIM SARLAU
شم ع سبتة حي اريم  قم)36)الطمبق)
تجزئة) إلى  املحمدية  (،3 الشقة) م)
الطمبق) (434 9)) قم) زنقة) الكولين 

السفلي،)املحمدية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) (5 بتم يخ) بمملحمدية  االبتدائية 

م)3))تحت  قم):)4).
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SALMABAT
SARLAU

الرأسممل اال تممعي : 33.333م 
د هم

املقر اال تممعي : إقماة فضملة بم ك
احل  قم )مم عمم ة  قم 4

املحمدية
السجل التجم ي  قم : 3987)

تعديل املمدة 5م ان النظمم األسم�سي 
للشركة

بمقت�سى احضر قرا ات الشريك)
الوحيد املؤ خ في)7م)أغسطس)3)3) 
(،SALMABAT SARLAU لشركة)

تقر  ام يلي):

على) الوا دة  القيود  إلغمء)

صالحيمت التسيير.

النظمم) ان  5م) املمدة) تعديل 

األسم�سي للشركة.

تحيين النظمم األسم�سي للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ بمملحمدية   االبتدائية 

6))أكتوبر)3)3))تحت  قم):)435م.
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A.M STI MAROC

SARL AU

بتم يخ املمضية  للعقود   طبقم 

القمنون) تحرير  تم  م)3)) ينمير) (((

الخصمئص) ذات  لشركة  األسم�سي 

ينمير) ((5 بتم يخ) واملسجلة  التملية 

م)3).

ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

نقل البضمئع) (: الهدف اال تممعي)

الوطنية والدولية.

د هم) 33.333م) (: الرأسممل)

فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

33م)د هم للحصة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

املقر اال تممعي):)6)تجزئة طواهري)

حي شممعو بمب) (4 شقة) (6 عمم ة) (9

ملريسة)-)سال.

السيد  ممل بن اريم) (: التسيير)

اسير وحيد للشركة.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بسال.) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

م93)3.
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اكت9 االستشم ة)CCM CONSEILS)ش.م.م
 قم)36م،)شم ع القمهرة الطمبق األول

شقة  قم)))كواطراف)م)تمم ة

الهمتف):)48.)35.37.64.4

الفمكس):)35.37.64.47.64

PNEUMATIQUE TAMAZIRT
SARL AU

استقملة اسير وتعيين اسير  ديد 
للشركة

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) قر ت  م)3)) فبراير) (5

 PNEUMATIQUE TAMAZIRT

الشريك) ذات  ش.م.م  (SARL AU

الوحيد ام يلي):

استقملة املسير السيد عبد الفتمح)

الحسين) السيد  وتعيين  العلبزو ي 

الفل�سي اسير  ديد للشركة.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة الضبط)

بتم يخ بملربمط  التجم ية   بمملحكمة 

6م)فبراير)م)3))تحت  قم)8ممممم.
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BOLI DISTRIBUTION
ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصمئص التملية):

وشراء) بيع  (: اال تممعي) الهدف 

األدوات املكتبية.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

33م)د هم للحصة الواحدة املوكة)

للسيد حسن ابوالغنم.)

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
5)بلوك ك،) املقر اال تممعي):) قم)

يعقوب املنصو ،)الربمط.

املسير):)السيد حسن ابوالغنم.
(: التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

49579م.
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مقاولة

SONAF LOGISTIQUE 

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة

بتم يخ) بمقت�سى عقد عرفي حر  

33)ينمير)م)3))في الربمط،)تم تحرير)

لشركة ذات اسؤولية احدودة التي)

تحمل املميزات التملية):

 SONAF (: اقمولة) (: التسمية)

LOGISTIQUE))شركة ذات اسؤولية)

احدودة.

الهدف):

وكيل الشحن.

استيراد وتصدير،)النقل الدولي.

زنقة ضمية) (،6 ( (: املقر اال تممعي)

عوا،)الطمبق الرابع،)شقة)6،)أكدال،)

الربمط.

ادة قيمم الشركة):)99)سنة ابتداء)

ان تم يخ تأسيسهم النهمئي.

ب) يقد   (: الشركة)  أسممل 

333م  إلى) اقسم  د هم  33.333م)

للواحدة) د هم  33م) حصة ان فئة)

اوزعة كملتملي):

333م  (: بنشقرون) احمد  السيد 

حصة.

التسيير واإلاضمء):

غير احدودة) ملدة  الشركة  تسيير 

ان طرف السيد احمد بنشقرون.

بتوقيع) الزاة  الشركة  تصبح 

السيد احمد بنشقرون.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.

 %5 بعد اقتطمع) (: تقسيم األ بمح)

كمحتيمط قمنوني،)يوزع البمقي حس9)

قرا  الشركمء.

التسجيل):)تم التسجيل بمملحكمة)

التجم ية للربمط يوم)7م)فبراير)م)3) 

تحت  قم)49577م. 
الخص ان أ ل النشر
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مقاولة
 IRIS AMENAGEMENT 
تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة
بتم يخ) بمقت�سى عقد عرفي حر  
7))ينمير)م)3))في الربمط،)تم تحرير)
لشركة ذات اسؤولية احدودة التي)

تحمل املميزات التملية):
 IRIS اقمولة) (: التسمية)
ذات) شركة  (AMENAGEMENT

اسؤولية احدودة.
الهدف):

وتنسيق) الز اعة  وتطوير  د اسة 
الحدائق.

املسمحمت) وتطوير  د اسمت 
الطرق) وتطوير  د اسمت  (- الخضراء)

والشبكمت املختلفة.
الشبكمت) وتطوير  د اسمت 
األنشطة) الهيد وليكية  ميع 

التجم ية.
زنقة ضمية) (،6 (: اال تممعي) املقر 
عوا،)الطمبق الرابع،)شقة)6،)أكدال،)

الربمط.
ادة قيمم الشركة):)99)سنة ابتداء)

ان تم يخ تأسيسهم النهمئي.
 أسممل الشركة):)يقد  ب)3.333م 
33م)حصة ان فئة) د هم اقسم إلى)

33م)د هم للواحدة اوزعة كملتملي):
السيد اعمد البقملي):)53)حصة.

السيد سيف الدين وحداني):)53 
حصة.

التسيير واإلاضمء):
غير احدودة) ملدة  الشركة  تسيير 

ان طرف السيد اعمد البقملي.
بتوقيع) الزاة  الشركة  تصبح 

السيد اعمد البقملي.
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.
 %5 بعد اقتطمع) (: تقسيم األ بمح)
كمحتيمط قمنوني،)يوزع البمقي حس9)

قرا  الشركمء.
التسجيل):)تم التسجيل بمملحكمة)
التجم ية للربمط يوم)7م)فبراير)9م3) 

تحت  قم)49633م. 
الخص ان أ ل النشر
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مقاولة
LOGIPAC TECHNOLOGIE 

SARL AU
الحل النهمئي

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املنعقد يوم)))فبراير)م)3).

سفيمن  سموي) السيد  قر  
 LOGIPAC اقمولة) شركة  اسير 
شركة) (TECHNOLOGIE SARL AU

في التصفية.
 أسمملهم):)3.333م)د هم.

6،)زنقة ضمية) (: اقرهم اال تممعي)
أكدال،) 6م،) شقة) (،4 الطمبق) عوة،)

الربمط.
بسب9) للشركة  النهمئي  الحل 

الوضع الصمفي للشركة.
التسجيل):)تم التسجيل بمملحكمة)
فبراير) 7م) يوم) بملربمط  التجم ية 

م)3))تحت الرقم)38مممم.
الخص ان أ ل النشر
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DELASSUS
تحديث غرض الشركة

إعمدة صيمغة النظمم األسم�سي
العمدية) غير  العماة  الجمعية  إن 
املنعقدة في)م3)ديسمبر)3)3))للشركة)
الحمالة لتسمية)DELASSUS،)شركة)
 55.333.333 اسمهمة،) أسمملهم)
د هم،)الكمئن اقرهم بملدا  البيضمء،)
)السجل) الوليد) بن  خملد  شم ع  (،9
7م)7)،) التجم ي الدا  البيضمء) قم)

قد قر ت):
الشركة) غرض  احر   تحديث 
تمم سهم) التي  للنشمطمت  اعتبم ا 

الشركة فعليم.
األسم�سي) النظمم  صيمغة  إعمدة 
بهدف االءاته اع القوانين)05/20،)

78-)م)و)3)-9م.
تم القيمم بمإليداع القمنوني بكتمبة)
الضبط لدى املحكمة التجم ية للدا )
م)3)  فبراير) مم) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)3م)765.
اجلس اإلدا ة

241 P

STE TARFAYA TRADING
SARL

تعديالت قمنونية
قر ) ((3(3 فبراير) فمتح  بتم يخ 

الشريك الوحيد للشركة ام يلي):
بيع الحصص):

النمصر) السعيد  السيد  املتنمزل 
533)حصة.

النمصر) خملد  السيد  له  املتنمزل 
533)حصة.

التسيير):)استقملة السيد السعيد)
وتعيين) الشركة  تسيير  ان  النمصر 
السيد خملد النمصر كمسير للشركة.)
كمم ثم تغيير الشكل القمنوني للشركة)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 
ذات) الشركة  إلى  الوحيد  الشريك 

املسؤولية املحدودة.
بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
الضبط بمملحكمة االبتدائية بملعيون)
تحت  قم) م)3)) فبراير) مم) بتم يخ)

.440/2021
242 P

 STE EXTRA BASMA
SARL

RC : 35243
تأسيس شركة

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
)م)فبراير)م)3))تم إنشمء)شركة ذات)
بملخصمئص) املحدودة  املسؤولية 

التملية):
 EXTRA BASMA(التسمية):)شركة

ش.م.م.
تصدير استيراد وتوزيع) (: النشمط)
املنتجمت الغذائية والز اعية،)تجم ة)

عماة.
شكي9) شم ع  (: اال تممعي) املقر 

ا سالن  قم)43م)العيون.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
د هم) 33.333م) (: اململ)  أ3 
اوزعة) حصة  333م) على) اقسمة 

كملتملي):
اإلد ي�سي) اسالاة  سيدي  السيد 

533)حصة.
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 533 السيد لوبمت اوالي هشمم)
حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد سيدي)
لوبمت) والسيد  اإلد ي�سي  اسالاة 
اوالي هشمم كمسيرين للشركة ملدة)
اإلاضمء) اعتممد  اع  احدودة،) غير 

املنفصل.
اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
بملعيون) االبتدائية  بمملحكمة 
تحت  قم) م)3)) فبراير) 6م) بتم يخ)

.2021/493
243 P

CALIF BUREAU
SARL A.U

تأسيس شركة احدودة املسؤولية
اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) م)3)،) فبراير) 6م) بملربمط يوم)
لشركة) التأسي�سي  القمنون  صيمغة 
وحيد،) بشريك  املسؤولية  احدودة 

لهم الخصمئص التملية):
CALIF BUREAU(:(التسمية

أثمث) املكتبية،) اللوازم  (: الهدف)
املكت9،)الطبمعة.

شم ع) 4م،) (: اال تممعي) املقر 
األشعم ي،)شم ع)4،)أكدال،)الربمط.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيس الشركة.

الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)
في ابلغ)33.333م)د هم.

اإلدا ة):)عهد تسيير الشركة السيد)
ابو بكر احسن.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
غمية)م3)ديسمبر.

وتسجيل) القمنوني  اإليداع  تم 
الشركة بملسجل التجم ي للمحكمة)
فبراير) 6م) بتم يخ) بملربمط،) التجم ية 

م)3)،)تحت  قم))39ممم.
244 P

MODI-FOOD
 تأسيس شركة

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمو 9 
شركة) تأسيس  تم  م)3)) ينمير) 5م)
لهم) احدودة  اسؤولية  ذات 

املواصفمت التملية):

MODI-FOOD(:(التسمية
الهدف اال تممعي):)امول حفالت.
املقر اال تممعي):)5م)شم ع االبطمل)

عمم ة)4)أكدال الربمط.
الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)

في)33.333م)د هم.
السيد) عين  (: الشركة) تسيير 
اع) للشركة  اسيرا  احمد  صرحمن 

 ميع الصالحيمت.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
تحت السجل التجم ي  قم)49563م.

للنسخ والبيمن

الوكيل

245 P

DRAR WIKA TRANS
 تأسيس شركة

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمو 9 
7)ينمير)م)3))تم تأسيس شركة ذات)
املواصفمت) لهم  احدودة  اسؤولية 

التملية):
DRAR WIKA TRANS(:(التسمية
نقل البضمئع) (: الهدف اال تممعي)

وطنيم ودوليم.
املقر اال تممعي):)حي القد3 م ف)

 قم)3م3)تيفلت.
الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)

في)33.333م)د هم.
تسيير الشركة):)عين السيد ابد ا )
اع  ميع) للشركة  اسيرا  الحسن 

الصالحيمت.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط بمملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تحت السجل التجم ي  قم)7م7.
للنسخ والبيمن

الوكيل

246 P

LAGOON
 تأسيس شركة

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمو 9 
شركة) تأسيس  تم  م)3)) فبراير) (5
بشريك) احدودة  اسؤولية  ذات 

وحيد لهم املواصفمت التملية):

LAGOON(:(التسمية
االستغالل) (: اال تممعي) الهدف 
(/ واالستيراد) التصدير  (/ الفالحي)

التجم ة.
املقر اال تممعي):)حي الرشمد  قم)م 

اجموعة)مم)تيفلت.
الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)

في)33.333م)د هم.
تسيير الشركة):)عين السيد العمر)
اع  ميع) للشركة  اسيرا  حسمم 

الصالحيمت.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط بمملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تحت السجل التجم ي  قم)9م7.
للنسخ والبيمن

الوكيل

247 P

STE H.R.J.M
SARL

تجزئة عين  وز الرقم 3م
اركز الصخيرات

االستثنمئي) العمم  الجمع  إثر  على 
لشركمء) ((3(3 ديسمبر) ((5 بتم يخ)

شركة ه   ج م تقر  ام يلي):
الحل املسبق للشركة.

زوكمي) احمد  السيد  تعيين 
كمصفيمن) العزابي  شيد  والسدي 

للشركة.
تحديد اقر التصفية ب):)دوا  والد)

ابم ك املنزه الصخيرات.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بملربمط تحت  قم)3986مم 

بتم يخ)مم)فبراير)م)3).
248 P

خبير احمس9

أد الشركمء

59،)شم ع)9)أبريل،)الدا  البيضمء

SOTRAF
شركة احدودة املسؤولية

 أسمملهم : 533.333.م د هم
اقرهم اال تممعي : )3، زنقة خريبكة

فم3
السجل التجم ي : 75)5م

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
الغير عمدي املنعقد بتم يخ)7)ديسمبر)

3)3)،)تم اتخمذ القرا ات التملية):

اإلقرا  بوفمة املرحوم حممد تمودي)
بملشركة) وشريك  اسير  بنشقرون 

وتقسيم حصصه.
النظمم) ان  (7 و) (6 البند) تعديل 

األسم�سي للشركة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) م)3)) ينمير) 9م) بتم يخ) بفم3 

الرقم)278/021.
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

التسيير

249 P

خبير احمس9

أد الشركمء

59،)شم ع)9)أبريل،)الدا  البيضمء

SOMATAB
شركة احدودة املسؤولية

 أسمملهم : 333.333.) د هم
اقرهم اال تممعي : م) اكر ، زنقة 

بمب نق9 بليدة، فم3
السجل التجم ي : 4677م

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
الغير عمدي املنعقد بتم يخ)7)ديسمبر)

3)3)،)تم اتخمذ القرا ات التملية):
اإلقرا  بوفمة املرحوم حممد تمودي)
بملشركة) وشريك  اسير  بنشقرون 

وتقسيم حصصه.
النظمم) ان  (7 و) (6 البند) تعديل 

األسم�سي للشركة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) م)3)) ينمير) ((3 بتم يخ) بفم3 

الرقم)317/021.
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

التسيير

250 P

خبير احمس9

أد الشركمء

59،)شم ع)9)أبريل،)الدا  البيضمء

AD ASSOCIES
شركة احدودة املسؤولية
 أسمملهم : 33.333) د هم

اقرهم اال تممعي : )م4، شم ع 
بو كون، الدا  البيضمء

السجل التجم ي : 98775
الجمع) احضر  بمقت�سى 
بتم يخ املنعقد  عمدي  الغير   العمم 
اتخمذ) تم  (،(3(3 ديسمبر) ((8

القرا ات التملية):
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نقل املقر اال تممعي للشركة ان)

59،)شم ع)9)أبريل،)الدا  البيضمء)إلى)

العنوان التملي):))م4،)شم ع بو كون،)

الدا  البيضمء.

تأكيد تعيين السيد فؤاد أقصبي)

في اهماه كمسير وحيد للشركة ملدة)

غير احدودة.

تنسيق النظمم األسم�سي للشركة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )

م)3)  فبراير) مم) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)68م765.
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

اجلس اإلدا ة

251 P

خبير احمس9

أد الشركمء

59،)شم ع)9)أبريل،)الدا  البيضمء

PISTIS INVEST
SARL

شركة احدودة املسؤولية

 أسمملهم : 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : )9م، شم ع أنفم

الطمبق الخماس، الدا  البيضمء

السجل التجم ي : 3م)م43

الغير) العمم  الجمع  لقرا   وفقم 

عمدي املنعقد بتم يخ)6))ينمير)م)3)،)

تقر  ام يلي):

املصمدقة على تفويت)499)حصة)

 AYLIS PARTICIPATION ان شركة)

.TILA INVEST(لفمئدة شركة

واحدة) بتفويت حصة  الترخيص 

 AYLIS PARTICIPATION ان شركة)

لفمئدة السيد أاين سفيمن زهيري.

األسم�سي) النظمم  صيمغة  إعمدة 

للشركة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )

م)3)  فبراير) مم) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)83م765.
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

التسيير

252 P

أد شركمء

خبير احمس9

السيد اقصبي فؤاد

59،)شم ع)9)أبريل،)حي النخيل،)الدا  البيضمء

 KHEMISSAT

DEVELOPMENT

شركة احدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

 أسمملهم : 6.638.533 د هم

املقر اال تممعي : 36 أ، الطمبق األول

شم ع أنفم، الدا  البيضمء

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بملدا )

 (3(3 ديسمبر) م3) بتم يخ) البيضمء)

لشركة) األسم�سي  النظمم  وضع  تم 

الشريك) ذات  املسؤولية  احدودة 

الوحيد،)خصمئصهم كملتملي):

 KHEMISSAT (: التسمية)

احدودة) شركة  (DEVELOPMENT

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

أهداف الشركة سواء) (: املوضوع)

في املغرب أو في الخم ج):

وتسويق  ميع) وبنمء) تطوير 

املشم يع العقم ية والسيمحية.

وإدا ة) وتنظيم  واستئجم   شراء)

املبمني واأل ا�سي) تأهيل وبيع  وإعمدة 

الريفية) املمتلكمت  أشكمل  و ميع 

والحضرية األخرى،)فضال عن تشييد)

وخداة األ ا�سي)  ميع أنواع البنمء،)

وقطع األ ا�سي.

الترويج العقم ي بكمفة أشكمله.

استشم ات عقم ية.

احتيمز اصملح في  ميع الشركمت)

أو املشم يع أو غيرهم والتي لهم  سم)

امثمل أو ذي صلة أو التي قد يسمعد)

نشمطهم في تنمية الشركة.

الطمبق) أ،) (36 (: اال تممعي) املقر 

األول،)شم ع أنفم،)الدا  البيضمء.

يوم) ان  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسجيل بملسجل التجم ي.

تم تحديد  أ3 اململ) (: الرأسممل)

إلى) اقسم  د هم  (6.638.533 بمبلغ)

66.385)حصة بقيمة)33م)د هم لكل)

احر ة) بهم،) اكتت9  إسمية،) قيمة 

للسيد) واخصصة  نقدا،) بملكمال 

احمد أاين الشرقموي.

يسير الشركة لفترة غير) (: اإلدا ة)

احددة):

السيد احمد أاين الشرقموي.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )

م)3)  فبراير) مم) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم السجل التجم ي)38م765.
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

التسيير

253 P

خبير احمس9

أد شركمء

59،)شم ع)9)أبريل،)الدا  البيضمء

FINANCIERE SECONDE
شركة اسمهمة

 أسمملهم : 66.333.333 د هم

املقر اال تممعي : 93م، شم ع أنفم

الطمبق الخماس، الدا  البيضمء

 قم السجل التجم ي):)3.637م)

اإلدا ة) اجلس  ملحضر  وفقم 

املنعقد بتم يخ)4))ديسمبر)3)3)،)تم)

اتخمذ القرا ات التملية):

بقيمة) الشركة   فع  أسممل 

ان) لنقله  د هم  (65.333.333

 66.333.333 إلى) د هم  333.333.م)

د هم.

تنسيق القمنون األسم�سي للشركة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )

م)3)  فبراير) مم) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)66م765
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

التسيير

254 P

أد الشركمء

السيد أقصبي فؤاد

خبير احمس9

59)شم ع)9)أبريل،)حي النخيل)-)الدا  البيضمء

LUSIS CONSULTING
شركة احدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

 أسمملهم : 33).83 د هم

املقر اال تممعي : 59 شم ع 9 أبريل، 

حي النخيل - الدا  البيضمء

تأسيس شركة
اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- م)

ديسمبر) (33 بتم يخ) البيضمء) بملدا  

األسم�سي) النظمم  وضع  تم  ((3(3

ذات) املسؤولية  احدودة  لشركة 

الشريك الوحيد خصمئصهم كملتملي):

 LUSIS CONSULTING(:(التسمية

ذات) املسؤولية  احدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

أهداف الشركة سواء) (: املوضوع)

في املغرب أو في الخم ج):

املرا عة واملراقبة واإلشراف على)

 ميع األعممل املحمسبية ان خالل)

الشركمت) عن  نيمبة  األنظمة   ميع 

الخمصة أو العماة أو شبه العماة.

القيمم بأية اهمة ان اهمم املدقق)

القمنوني والتدقيق وتنظيم الشركمت)

شبه) والعماة  الخمصة  واملؤسسمت 

العماة بجميع أنواعهم.

واملحمسبية) اململية  االستشم ات 

والضريبية) والقمنونية  واملعلوايمت 

واال تممعية.

املحمسبية) الد اسمت  إعداد 

املعلوامت) وتكنولو يم  واململية 

والقمنونية والضريبية.

اإل راءات) استكممل  ميع 

وغيرهم) والضريبية  القمنونية 

لتأسيس) املالزاة  اإل راءات  ان 

في) التغييرات  عن  فضال  الشركمت،)

حيمة الشركمت.

تقييم األعممل.

تنظيم الندوات.
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يجوز للشركة تنفيذ أي عمليمت)
لهم) يجوز  كمم  لغرضهم،) اكملة 
إلى أي شركة أو اؤسسة) االنضممم 

لهم غرض اممثل لهم.
العمليمت) و ميع  عمم،) وبشكل 
املتعلقة بشكل ابمشر أو غير ابمشر)
بغرض الشركة أو التي ان املحتمل)
أن تعزز تحقيقهم وتطويرهم بشرط أال)
الشريف) الظهير  أحكمم  تنتقص ان 
4م)ان   9) املؤ خ) م-)9-39م)  قم)
بإصدا ) 993م)) ينمير) (8( 3م4م 
اهنة) ينظم  الذي  5م-89) القمنون)
نظمم) ويؤسس  القمنوني  املحمس9 

املحمسبين القمنونيين.
شم ع  59 (: اال تممعي)  املقر 
 9 أبريل، حي النخيل - الدا  البيضمء.
يوم) ان  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التقييد بملسجل التجم ي.
د هم،) (83.(33 (: الرأسممل)
33م  حصة بقيمة) (83( اقسمة إلى)
د هم لكل قيمة إسمية،)اكتت9 بهم،)
واخصصة) نقدا،) بملكمال  احر ة 

للسيدة سهمم العلمي.
يسير الشركة لفترة غير) (: اإلدا ة)

احددة):)السيدة سهمم العلمي.
السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- ((
الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )
م)3)  فبراير) مم) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)36م765.
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

التسيير
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خبير احمس9

أد شركمء

59)شم ع)9)أبريل،)الدا  البيضمء

VIGON SYSTEMS
شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم : 53.333) د هم
اقرهم اال تممعي : 3، زنقة

سوبيس، حي ألزا3 لو ين، الدا  
البيضمء

السجل التجم ي : 97387)
I)-)وفقم ملحضر الجمع العمم الغير)
ديسمبر) ((9 بتم يخ) املنعقد  عمدي 

3)3)،)تم اتخمذ القرا ات التملية):

انعقمد) شروط  على  املصمدقة 
اال تممع.

بمبلغ) الشركة  زيمدة  أسممل 
د هم بمم في ذلك عالوة) ((.333.333
د هم)) 953.333.م) )بمبلغ) اإلصدا )
إلى) د هم  ((33.333 ان) لرفعه 

53.333))د هم.
بمإل راءات) للقيمم  الصالحيمت 

الالزاة.
II)-)وفقم ملحضر الجمع العمم الغير)
عمدي املنعقد بتم يخ))))ينمير)م)3)،)

تم اتخمذ القرا ات التملية):
انعقمد) شروط  على  املصمدقة 

اال تممع.
 WITAMAXاملوافقة على شركة)م

كشريك  ديد للشركة.
اإلقرا  بإتممم الزيمدة في  أسممل)
د هم) ((.333.333 بمبلغ) الشركة 
)بمبلغ) اإلصدا ) عالوة  شمال 
ان) لرفعه  د هم)) 953.333.م)
33.333))د هم إلى)53.333))د هم.
تحديد صالحيمت اسير الشركة.

النظمم األسم�سي) تعديل واعتممد 
الجديد للشركة.

بمإل راءات) للقيمم  الصالحيمت 
الالزاة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (III
الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )
م)3))تحت) 8)فبراير) البيضمء)بتم يخ)

 قم))76456.
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

التسيير

256 P

خبير احمس9
أد شركمء

59)شم ع)9)أبريل،)الدا  البيضمء

MOSAIC LAB
شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم : 5.333)6 د هم
اقرهم اال تممعي : )، زنقة

أبو األشعري، الطمبق 4، شم ع أنفم، 
الدا  البيضمء

السجل التجم ي : 5م3576
I)-)وفقم ملحضر الجمع العمم الغير)
ديسمبر) ((4 بتم يخ) املنعقد  عمدي 

3)3)،)تم اتخمذ القرا ات التملية):

انعقمد) شروط  على  املصمدقة 
اال تممع.

بمبلغ) الشركة  زيمدة  أسممل 
د هم بمم في ذلك عالوة) ((.333.333
د هم)) 875.333.م) )بمبلغ) اإلصدا )
إلى) د هم  (533.333 ان) لرفعه 

5.333)6)د هم.
بمإل راءات) للقيمم  الصالحيمت 

الالزاة.
II)-)وفقم ملحضر الجمع العمم الغير)
عمدي املنعقد بتم يخ))))ينمير)م)3)،)

تم اتخمذ القرا ات التملية):
انعقمد) شروط  على  املصمدقة 

اال تممع.
 WITAMAXاملوافقة على شركة)م

كشريك  ديد للشركة.
اإلقرا  بإتممم الزيمدة في  أسممل)
د هم) ((.333.333 بمبلغ) الشركة 
)بمبلغ) اإلصدا ) عالوة  شمال 
ان) لرفعه  د هم)) 875.333.م)
533.333)د هم إلى)5.333)6)د هم.
تحديد صالحيمت اسير الشركة.

النظمم األسم�سي) تعديل واعتممد 
الجديد للشركة.

بمإل راءات) للقيمم  الصالحيمت 
الالزاة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (III
الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )
م)3))تحت) 8)فبراير) البيضمء)بتم يخ)

 قم)764564.
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

التسيير
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خبير احمس9
أد شركمء

59)شم ع)9)أبريل،)الدا  البيضمء

APPLITE
شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم : 53.333) د هم
اقرهم اال تممعي : 4 3، إقماة 

نو  كلفرني تر 4، الطمبق م، الدا  
البيضمء

السجل التجم ي : 967)35
I)-)وفقم ملحضر الجمع العمم الغير)
ديسمبر) م)) بتم يخ) املنعقد  عمدي 

3)3)،)تم اتخمذ القرا ات التملية):

انعقمد) شروط  على  املصمدقة 
اال تممع.

بمبلغ) الشركة  زيمدة  أسممل 
د هم بمم في ذلك عالوة) ((.333.333
د هم)) 975.333.م) )بمبلغ) اإلصدا )
إلى) د هم  33.333م) ان) لرفعه 

5.333)م)د هم.
بمإل راءات) للقيمم  الصالحيمت 

الالزاة.
II)-)وفقم ملحضر الجمع العمم الغير)
عمدي املنعقد بتم يخ))))ينمير)م)3)،)

تم اتخمذ القرا ات التملية):
انعقمد) شروط  على  املصمدقة 

اال تممع.
 WITAMAXاملوافقة على شركة)م

كشريك  ديد للشركة.
اإلقرا  بإتممم الزيمدة في  أسممل)
د هم) ((.333.333 بمبلغ) الشركة 
)بمبلغ) اإلصدا ) عالوة  شمال 
ان) لرفعه  د هم)) 975.333.م)
33.333م)د هم إلى)5.333)م)د هم.
تحديد صالحيمت اسير الشركة.

النظمم األسم�سي) تعديل واعتممد 
الجديد للشركة.

بمإل راءات) للقيمم  الصالحيمت 
الالزاة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (III
الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )
م)3))تحت) 8)فبراير) البيضمء)بتم يخ)

 قم)764565.
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

التسيير
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خبير احمس9
أد شركمء

59)شم ع)9)أبريل،)الدا  البيضمء

KEZAKOO
شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم : 5.333)م د هم
اقرهم اال تممعي : 46، زنقة

األخوان، الطمبق م، بوسيجو ، الدا  
البيضمء

السجل التجم ي : 967)35
I)-)وفقم ملحضر الجمع العمم الغير)
ديسمبر) م)) بتم يخ) املنعقد  عمدي 

3)3)،)تم اتخمذ القرا ات التملية):
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انعقمد) شروط  على  املصمدقة 

اال تممع.

بمبلغ) الشركة  زيمدة  أسممل 

د هم بمم في ذلك عالوة) ((.333.333

د هم)) 975.333.م) )بمبلغ) اإلصدا )

إلى) د هم  33.333م) ان) لرفعه 

5.333)م)د هم.

بمإل راءات) للقيمم  الصالحيمت 

الالزاة.

II)-)وفقم ملحضر الجمع العمم الغير)

عمدي املنعقد بتم يخ))))ينمير)م)3)،)

تم اتخمذ القرا ات التملية):

انعقمد) شروط  على  املصمدقة 

اال تممع.

 WITAMAXاملوافقة على شركة)م

كشريك  ديد للشركة.

اإلقرا  بإتممم الزيمدة في  أسممل)

د هم) ((.333.333 بمبلغ) الشركة 

)بمبلغ) اإلصدا ) عالوة  شمال 

ان) لرفعه  د هم)) 975.333.م)

33.333م)د هم إلى)5.333)م)د هم.

غملم) يوسف  السمدة  استقملة 

اهماهمم كمسيرين) ان  لحلو  وأحمد 

للشركة.

تعيين السيد  ضم الفقير كمسير)

 ديد للشركة.

تحديد صالحيمت اسير الشركة.

النظمم األسم�سي) تعديل واعتممد 

الجديد للشركة.

بمإل راءات) للقيمم  الصالحيمت 

الالزاة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (III

الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )

م)3))تحت) 8)فبراير) البيضمء)بتم يخ)

 قم)764566.
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

التسيير
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خبير احمس9

أد شركمء

59)شم ع)9)أبريل،)الدا  البيضمء

MACHALAR
شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم : 3.333م د هم
اقرهم اال تممعي : 36 أ، شم ع أنفم، 

الدا  البيضمء
السجل التجم ي : م33357

وفقم لقرا  الجمع العمم الغير) (- (I
ديسمبر) (33 بتم يخ) املنعقد  العمدي 

3)3)،)تم اتخمذ القرا ات التملية):
حل وتصفية الشركة وديم.

 Michel السمدة) والية  إنهمء)
ان) (Alain( ATTIAS و) (ASSOULINE

اهماهم كمسيرين للشركة.
 Alain( ATTIAS السيد) تعيين 

كمصفي للشركة.
الشركة) تصفية  اقر  تحديد 
في) الشركة  وثمئق  حفظ  واكمن 

العنوان التملي):)
 36 أ، شم ع أنفم، الدا  البيضمء.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (II
الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )
م)3)  فبراير) مم) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)764567.
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

التسيير

260 P

 EUPHORIA
DEVELOPPEMENT

أوفريم دفلوبم
السجل التجم ي : 7م596
بيع حصص ا تممعية

بمقت�سى الجمع العمم غير العمدي)
الذي عقد بملربمط)3))ديسمبر)3)3) 

تمت املصمدقة على القرا  التملي):
حصة ا تممعية التي) (4(77 بيع)
 Emilio( في حوزة السيد االيو  وبم)
شم ل  وفر) السيد  إلى  ((Robba
 Charles(Jouffre(Robert((وبير ايمي 
Aimé)،)هذا األخير أصبح يملك)3م% 
ان  أسممل الشركة أي)8554)حصة)

ا تممعية.
سوف يتم اإليداع القمنوني بكتمبة)

الضبط بمملحكمة التجم ية بملربمط.
للخالصة واإلشهم 

262 P

VIGICOMPTES
SARL

فيجي كونت
السجل التجم ي : 7مم53
تحويل املقر  اال تممعي

الغير) العمم  الجمع  بمقت�سى 
8م  بملربمط يوم) العمدي الذي عقد 
على) املصمدقة  تمت  م)3)) ينمير)

القرا  التملي):
تحويل املقر اال تممعي ان)3،)زنقة)
دكم  شقة  قم)3)بملربمط إلى شقة  قم)
التقى شم ع) م،) إقماة بمسم هللا) (،(

املقمواة وزنقة أفغمنستمن بملربمط.
سوف يتم اإليداع القمنوني بكتمبة)

الضبط بمملحكمة التجم ية بملربمط.
للخالصة واإلشهم 

263 P

ROKAFLOR
SARL

 وكمفلو 
تخفيض ان  أسممل الشركة

بمقت�سى الجمع العمم الغير) (- م)
)م  العمدي الذي انعقد بملربمط يوم)
و8م)ينمير)م)3))تمت املصمدقة على)

القرا ات التملية):
الشركة) ان  أسممل  تخفيض 
 533.333 د هم إلى) ((.333.333 ان)
حصة) 5.333م) بسداد) وذلك  د هم 
33م)د هم للحصة) ا تممعية بقيمة)

الواحدة.
ان) (7 و) (6 الفصل) تعديل  تم 

القمنون األسم�سي للشركة.
القمنوني) اإليداع  سيتم  (- ((

بمملحكمة التجم ية بملربمط.
للخالصة واإلشهم 

264 P

 OULAD MOULAT IMPORT
EXPORT
SARL AU

شركة احدودة املسؤولية
 أسمملهم 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : النسيم عمم ة ا 9 
الطمبق الثمني شقة  قم 6 تماسنم

بمقت�سى عقد عرفي حر  بتمم ة)
وضع) تم  ((3(3 ديسمبر) ((4 بتم يخ)
احدودة) لشركة  األسم�سي  القمنون 

املسؤولية خمصيتهم كملتملي):

لالستراد) اوالت  والد  (: التسمية)

والتصدير.

وبيع  ميع) التجم ة  (: الهدف)

املنتو مت.

النسيم عمم ة ا) (: املقر اال تممعي)

9)الطمبق الثمني شقة  قم)6)تماسنم.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوينهم النهمئي.

في) احدد  الشركة   أسممل 

33.333م)د هم.

:)تسير الشركة ان طرف) التسيير)

السيدة اوالت حنمن والسيد اوالت)

بوسلهمم وتكون الشركة اسؤولة ان)

خالل توقيع احدهمم.

القمنوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

املحكمة) لدى  التجم ي  بملسجل 

االبتدائية بتمم ة تحت  قم)833م3م 

بتم يخ)6))ينمير)م)3).
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

التسيير

265 P

GHALI POWER
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

 أسمملهم 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : عمم ة 33 شقة 

8 شم ع اوالي احمد لوكيلي حسمن 

الربمط

تأسيس
بتم يخ) العرفي  العقد   بمقت�سى 

قوانين) وضع  تم  م)3)) فبراير) (4

الشركة ذات املميزات التملية):

 GHALI POWER (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الغرض اال تممعي):)بإيجمز أشغمل)

البنمء)وأشغمل اختلفة.

أشغمل الكهربمء.

املدة):)حددت في)99)سنة.
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شقة) (33 عمم ة) (: املقر اال تممعي)

شم ع اوالي احمد لوكيلي حسمن) (8

الربمط.

الرأسممل):)حدد في ابلغ)33.333م 

د هم اقسمة إلى)333م)حصة قيمة)

كل واحدة)33م)د هم يمتلكهم السيد)

بوكمم ة احمد.

:)تسير الشركة ان طرف) التسيير)

السيد بوكمم ة احمد.

كتمبة) لدى  تم  القمنوني  اإليداع 

بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)) فبراير) 6م) بتم يخ)

49535م.

266 P

GAZ RIFAINE MAROC
تفويت الحصص وتعيين ادير

القرا ات) احضر  على  بنمء)

 GAZ« شركة) لشركمء) االستثنمئية 

م)  بتم يخ) (»RIFAINE MAROC

و دة) في  واملسجلة  ((3(3 سبتمبر)

تم) فقد  م)3)،) أكتوبر) 6م) بتم يخ)

اتخمذ اجموعة ان القرا ات تتعلق)

بمم يلي):

 575 بيع) على  املوافقة  (- م)

انهم) لكل  د هم  33م) بقيمة) سهمم 

السيد علي الزهراوي لصملح السيد)

 -  6 املمدة) وتعديل  الزهراوي  بنعمر 

-)» أسممل أسهم«) (7 و) »اسمهممت«)

ان النظمم األسم�سي للشركة.

القمنوني) الشكل  تحويل  (- ((

املسؤولية) ذات  شركة  ان  للشركة 

إلى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

عمر) احمد  السيد  تعيين  (- (3

الزهراوي اديرا وحيدا.

4)-)اواءاة القوانين.

بملسجل) القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية) املحكمة  لدى  التجم ي 

تحت) م)3)) فبراير) 5م) يوم) بو دة 

 قم)93).
الخص قصد النشر
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FYM SOLUTIONS
SARL

تغيير نشمط الشركة وتعيين اسير 
 ديد

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
تغيير) تم  م)3)) ينمير) (5 في) املؤ خ 

نشمط الشركة):
)تم ر أو) ان االستيراد والتصدير)
إلى إدا ة العمليمت التجم ية) وسيط))
للخداة) الز اعية  أو  الصنمعية  أو 

املدنية او العسكرية.
نبيل) السيد  ماعي  استقملة 

 شيد.
يحيى) نبيل  السيد  ماعي  تعيين 

اسير للشركة.
املقر اال تممعي شم ع عبد املوان)
د) عمم ة  البم ك  سنطرال  إقماة 

الطمبق))) قم)5م)املحمدية.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسهم النهمئي.
احدد) (: اال تممعي) الرأسممل 
33م  إلى) د هم اقسم  33.333م) في)
حصة ا تممعية ان فئة)333م)د هم)

للواحدة.
السنة اال تممعية):)تبتدئ السنة)
اال تممعية ان فمتح ينمير وتنتهي في)

م3)ديسمبر.
بملسجل) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجم ي 
م)3)  فبراير) (8 بتم يخ) بمملحمدية 

تحت  قم)4495).
الخص قصد النشر
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F.S.A SARL
SARL AU
تأسيس

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
القمنون) إيداع  تم  م)3)) 6)ينمير) في)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التملية):
F.S.A  SARL SARL AU(:(التسمية
الغرض الوحيد للشركة) (: الهدف)

هو):

د اسة وتصميم وتركي9 وتشغيل)

األنظمة اآللية والصنمعية.

براجة اآلليمت الصنمعية.

تطوير برااج على ام كمت اختلفة)

ان اآلليمت الصنمعية.

أتمتة العمليمت الصنمعية.

امم سة وإدا ة وتطوير أي نشمط)

يتعلق بمجمل البراجة بكمفة أشكملهم.

والخدامت) االستشم ات   ميع 

بغض) الشركمت  لجميع  االستشم ية 

النظر عن اجمل عملهم واألفراد وأي)

هيئة خمصة أو عماة بغض النظر عن)

الهيكل القمنوني.

تطوير،) تصميم،) عملية  أي 

تد ي9.

التجم ة والوسمطة والسمسرة.

التجم ة العماة.

تقديم الخدامت بكمفة أشكملهم.

تجم ية أي اعمالة  أعم،)  وبشكل 

بشكل) تتعلق  عقم ية  أو  املية  أو  (

ابمشر أو غير ابمشرة بغرض الشركة)

أو بأي غرض ذي صلة.

املقر اال تممعي):)شم ع عبد املوان)

د) عمم ة  البم ك  سنطرال  إقماة 

الطمبق))) قم)5م)املحمدية.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسهم النهمئي.

احدد) (: اال تممعي) الرأسممل 

33م  إلى) اقسم  د هم  3.333م) في)

33م)د هم) حصة ا تممعية ان فئة)

للواحدة.

السنة اال تممعية):)تبتدئ السنة)

اال تممعية ان فمتح ينمير وتنتهي في)

م3)ديسمبر.

تم تعيين السيد براك) (: التسيير)

حفيد اسير للشركة.

تم اإليداع القمنوني بملسجل) (- (II

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجم ي 

م)3)  فبراير) 3م) بتم يخ) بمملحمدية 

تحت  قم)35م7).
الخص قصد النشر
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JOTASK
SARL AU

حل الشركة
غير) القرا ات  احضر  بمقت�سى 

قر ) م)3)،) ينمير) (4 بتم يخ) العمدية 

 JOTASK املسمهم الوحيد في شركة)

املسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

وحيد  أسمملهم) بشريك  املحدودة 

بملسجل) املسجلة  د هم،) 33.333م)

التجم ي ملدينة املحمدية تحت  قم)

3373))تقر  ام يلي):

م)-)حل الشركة املبكر وتصفيتهم.

-)تعيين السيد طم ق الجوهري) ((

الصالحيمت) وانحه  ميع  اصفيم 

عمليمت) في  للم�سي  الواسعة 

التصفية.

3)-)تحديد اركز التصفية عند)54 

اسفي))3)حي بالد الجد اسفي.

بملسجل) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجم ي 

م)3)  فبراير) 5م) بتم يخ) بمملحمدية 

تحت  قم)65م334م)ممم37).
الخص قصد النشر
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POWER LOGIC MOROCCO
SARL AU

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في) (- (I

تم إيداع القمنون) م)3)) فمتح فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التملية):

 POWER LOGIC (: التسمية)

.MOROCCO SARL AU

الشركة) ان  الغرض  (: الهدف)

ولحسمب) الخمص  لحسمبهم  هو 

أشخمص طبيعيين أو) أطراف ثملثة،)

اعتبم يين):

واإلنشمءات) األعممل  اقمول 

واألشغمل) البنمء) قطمع  في  املتنوعة 

العماة.
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اشروع) ادير  العميل،) اسمعدة 
لجميع) البنمء) ادير  التصميم،)
العماة،) واألشغمل  املبمني  اجمالت 
أي األعممل الهيكلية))تشييد املنمزل،)
)أعممل) الثمني) والعمل  الخ)) املبمني،)

التشطي9،)الخ).
د اسة وإد اك وتطوير املواصفمت)
هندسة) أو  إنشمئي  اشروع  ألي 

ادنية،)عمم أو خمص ان أي نوع.
والطالء،) والبالط،) أعممل البنمء،)
الوا همت،) وتنظيف  ميع 

والصنفرة،)وإعمدة الدهن.
والطالء) للبنمء) املدنية  الهندسة 
والحديد) والنجم ة  املمئي  والعزل 
بشكل) املتعلقة  األعممل  و ميع 

ابمشر أو غير ابمشر بتشييد املبمني.
أعممل بنمء)اتنوعة.

وتشغيل) وتأ ير  وبيع  شراء)
وتصدير  ميع) واستيراد  وتسويق 

املعدات وآالت البنمء.
وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء)
واملنتجمت) الخمم  املواد   ميع 
بغرض) املتعلقة  املصنعة  واألشيمء)

الشركة.
املقر اال تممعي):)شم ع عبد املوان)
د) عمم ة  البم ك  سنطرال  إقماة 

الطمبق))) قم)5م)املحمدية.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسهم النهمئي.
احدد) (: اال تممعي) الرأسممل 
33م  إلى) اقسم  د هم  3.333م) في)
33م)د هم) حصة ا تممعية ان فئة)

للواحدة.
السنة اال تممعية):)تبتدئ السنة)
اال تممعية ان فمتح ينمير وتنتهي في)

م3)ديسمبر.
:)تم تعيين السيد أسماة) التسيير)
اسير) سالاة  احمد  الفتمح  عبد 

للشركة.
تم اإليداع القمنوني بملسجل) (- (II
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجم ي 
م)3)  فبراير) 6م) بتم يخ) بمملحمدية 

تحت  قم))33434م)ممم37).
الخص قصد النشر
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 EIGHT COACHING

 ORDEALS BERRAD

ZAKARIA
SARL AU

تأسيس
اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
تم إيداع القمنون) م)3)) ينمير) (4 في)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التملية):

 EIGHT COACHING (: التسمية)

 ORDEALS BERRAD ZAKARIA

.SARL AU

الشركة) ان  الغرض  (: الهدف)

ولحسمب) الخمص  لحسمبهم  هو 

أشخمص طبيعيين أو) أطراف ثملثة،)

اعتبم يين):

التو يه) في  والدعم  املشو ة 

الشخ�سي واملنهي والتنظيمي.

املشو ة والدعم في التكوين.

املشو ة والدعم في إنشمء)املشم يع)

الريمدية و يمدة األعممل.

املشو ة والدعم في الرفمه الفردي)

والجممعي.

املشو ة والدعم في اعرفة الذات)

وتحديد وتطوير املواه9 واإلاكمنمت.

التو يه) في  والدعم  املشو ة 

الشخ�سي واملنهي والتنظيمي.

املشو ة والدعم في إدا ة املعرفة)

وإدا ة التغيير.

تنظيم الحدث في اجمل التطوير)

الشخ�سي واملنهي والتنظيمي.

الكت9) وبيع  وتحرير  كتمبة 

واملجالت في اجمل التطوير الشخ�سي)

واملنهي والتنظيمي.

امللحقمت) وبيع  وشراء) إنشمء)

والتنمية) بملرفمهية  املتعلقة 

الشخصية واملهنية والتنظيمية.

واالتجم ) والتصدير  االستيراد 

بشكل عمم بكمفة املنتجمت واألشيمء)

بجميع) واملعدات  واألدوات  واملواد 

أنواعهم.

املعماالت) عمم،) ميع  وبو ه 
أو) اململية  أو  التجم ية  أو  الصنمعية 
تكون) قد  التي  العقم ية  أو  املنقولة 
ارتبطة بشكل ابمشر او غير ابمشر))
أغراض) بأية  أو  الشركة  بغرض 
اشمبهة أو ذات صلة أو ان املحتمل)

أن تسهل توسعهم وتطويرهم.
املقر اال تممعي):)شم ع عبد املوان)
د) عمم ة  البم ك  سنطرال  إقماة 

الطمبق))) قم)5م)املحمدية.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسهم النهمئي.
احدد) (: اال تممعي) الرأسممل 
33م  إلى) اقسم  د هم  3.333م) في)
33م)د هم) حصة ا تممعية ان فئة)

للواحدة.
السنة اال تممعية):)تبتدئ السنة)
اال تممعية ان فمتح ينمير وتنتهي في)

م3)ديسمبر.
برد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

زكريمء)اسير للشركة.
تم اإليداع القمنوني بملسجل) (- (II
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجم ي 
م)3)  بمملحمدية بتم يخ فمتح فبراير)

تحت  قم)7347).
الخص قصد النشر
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SOCIETE TIKINAS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

 أسمملهم 93.333 د هم
املقر اال تممعي : حي السه9 اليمزغي 

 بمط الخير صفرو
تأسيس

تم) خمص  عرفي  عقد  بمقت�سى 
م)3)،)تم) )م)فبراير) تسجيله بتم يخ)

: SARL AU(تأسيس شركة
 SOCIETE TIKINAS (: التسمية)

.SARL AU
يتحدد اوضوع   : الشركة  غرض 

الشركة في :
 Entrepreneur( de( travaux

.divers(ou(de(construction

السه9  حي   : اال تممعي  املقر 

اليمزغي  بمط الخير صفرو.

الشركة ادة  (: الشركة)  ادة 

التأسيس) يوم  ان  ابتداء) سنة  (99  

النهمئي.
في) احدد  (: الشركة)  أسممل 

93.333)د هم.

يقوم بتسيير الشركة) (: املتصرف)

السيد الشبهي احمد.

السنة اال تممعية):)تبتدئ السنة)

ينمير) فمتح  ان  للشركة  اال تممعية 

وتنتهي في)م3)ديسمبر.

تم) لقد  (: القمنوني) اإليداع 

الضبط) بكتمبة  امللف  اإليداع 
صفرو) بمدينة  االبتدائية  بمملحكمة 

تحت  قم) م)3)) )م)فبراير) بتم يخ)

.2021/35
املسير الشبهي احمد
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STE ISSDWAS
شركة احدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)

شركة) شركمء) قر   م)3)) فبراير) (7

ذات اسؤولية احدودة   ISSDWAS

املوافقة على استقملة السيد احمد 

واسؤول  كمسير  اهماه  ان  حماي 

عن نشمط نقل البضمئع للغير وتعيين 

كمسيرة  حماي  السيدة  شيدة 

البضمئع  نقل  نشمط  عن  واسؤول 

للغير.

الصالحيمت  تمنح  ميع  كمم 

للسيدة  شيدة حماي بصفتهم املسيرة 

البضمئع  نقل  نشمط  عن  واسؤول 

للغير. أو للسيد لحسن حماي بصفته 

اسمعدا للمدير لـ :

املذكو ة  الشركة  عن  التحدث 

املستندات  وتوقيع  ميع  وتمثيلهم 

اإلدا ية العماة والخمصة واملصرفية 

الخمصة بملشركة املذكو ة.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  أنجز 

الضبط بمملحكمة االبتدائية بتيزنيت 

تحت  قم  م)3)  فبراير   9 بتم يخ 

53/م)3).
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التجم ي  السجل  في  واملسجل 

تحت  قم 4585.
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NIGHT GARDEN INVEST
املقر اال تممعي : 33 زاوية زنقة 

سو يم ولبنمن  قم 4 اراكش
 أسممل الشركة 333.333.م د هم

املؤ خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

9م3)،)قر  الشركمء) ينمير) 4م) بتم يخ)

قبول ام يلي):

الحصص) تفويت  قبول 

ان) كل  بين  تمت  التي  اال تممعية 

الذي) احمد  احمد  ام د  السيد 

فوت)643))حصة ا تممعية لصملح)

السيد لهبيل عبد العزيز الذي قبل)

643))حصة ا تممعية.

فوت) الذي  خملد  لهبيل  السيد 

83م)حصة ا تممعية لصملح السيد)

83م  قبل) الذي  العزيز  عبد  لهبيل 

حصة ا تممعية.

الذي) او�سى  برونو  ازوا   السيد 

حصة ا تممعية لصملح) 83م) فوت)

السيد لهبيل عبد العزيز الذي قبل)

83م)حصة ا تممعية.

بجميع) قمنونم  التزاة  الشركة 

األعممل املتعلقة بهم بملتوقيع املشترك)

لكل ان السيد ام د احمد احمد)

السيد) ان  أو  خملد  لهبيل  والسيد 

ازوا ) والسيد  احمد  احمد  ام د 

برونو او�سى.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

الضبط بمملحكمة التجم ية بمراكش)

تحت  قم) ((3(3 يوليو) م)) بتم يخ)

3م759.
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NIGHT GARDEN INVEST
املقر اال تممعي : 33 زاوية زنقة 

سو يم ولبنمن  قم 4 اراكش
 أسممل الشركة 33.333م د هم

املؤ خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

قر  الشركمء) 8م3)،) ام 3) (6 بتم يخ)

ان الشركة  ان  أسممل  الرفع 

333.333.م  إلى) د هم  33.333م)  
د هم ان الحسمب الجم ي لكل ان)
88.333))د هم والسيد) لهبيل خملد)
 (88.333 السيد ازوا  برونو او�سى)
احمد) احمد  ام د  والسيد  د هم 

4.333)3)د هم.
كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط بمملحكمة التجم ية بمراكش)
تحت  قم) ((3(3 يوليو) م)) بتم يخ)

3م759.
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NIGHT GARDEN INVEST
املقر اال تممعي : 33 زاوية زنقة 

سو يم ولبنمن  قم 4 اراكش
 أسممل الشركة 333.333.م د هم

املؤ خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتم يخ)5))أكتوبر)9م3)،)قر  الشركمء)

قبول ام يلي):
إقملة السيد ام د أحمد احمد)
ازوا ) السيد  وتعيين  التسيير  ان 
برونو او�سى املسير الوحيد للشركة)

ملدة غير احددة.
بجميع) قمنونم  التزاة  الشركة 
األعممل املتعلقة بهم بملتوقيع املشترك)
او�سى) برونو  ازوا   السيد  ان  لكل 

والسيد لهبيل خملد.
كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط بمملحكمة التجم ية بمراكش)
تحت  قم) ((3(3 يوليو) م)) بتم يخ)

3م759.
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 SOCIETE ORIENTAL
TRANSMISSION

SARL
 أسمملهم 533.333.م د هم

اقرهم اال تممعي : و دة، 56، زاوية 
شم ع احفير والفطواكي
RC : 14567 Oujda

IF : 5300415
تفويت حصص ا تممعية

العمم) الجمع  قرا   بمقت�سى 
بتم يخ املنعقد  العمدي   غير 
 9))ينمير)م)3))بمقر الشركة بو دة

 ORIENTAL شركة) شركمء) قر  

TRANSMISSION)ش.م.م ام يلي):

للحصص) النهمئي  التفويت 

اال تممعية املتمثلة في)5.333م)حصة)

ا تممعية والتي يملكهم كل ان):

 4(33 (: ز قمن) إليم3  السيد 

حصة.

 4(33 (: ز قمن) يمسين  السيد 

حصة.

 4(33 (: ز قمن) إليم3  السيد 

حصة.

33م)  (: ز قمن) إيممن  السيدة 

حصة.

 4533 (: لحلو) سعيدة  السيدة 

حصة.

 PRO SERVICES شركة) إلى 

HOLDING SARL)في شخص امثلهم)

القمنوني السيد إليم3 ز قمن.

تغيير الشكل القمنوني للشركة ان)

شركة احدودة املسؤولية إلى شركة)

شريك) ذات  املسؤولية  احدودة 

وحيد.

تغيير املواد)م)و)6)و)7)ان القمنون)

األسم�سي.

األسم�سي) القمنون  تحديث 

للشركة.

للشركة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ) بو دة  التجم ية  بمملحكمة 

مم)فبراير)م)3))تحت  قم))م5.
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SOCIETE RICATECH
SARL AU

في) املؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) م)3)) ينمير) ((6 بتم يخ) تمم ة 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 SOCIETE RICATECH(:(التسمية

.SARL AU

الهدف اال تممعي):)بيع اواد البنمء)

بملتقسيط.

بيع اعدات املعلوايمت.

 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

فئة) ان  حصة  333.م) إلى) اقسمة 

د هم للحصة الواحدة اوزعة) 33م)

بين الشركمء)على الشكل التملي):

نبيل الرامني):)333.م)حصة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير إلى)) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

م  التجم ي  قم) املحل  (: املقر)

تجزئة الحسنية  قم))م)تمم ة.

املسير):)نبيل الرامني.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

957م3م.
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ديوان األستمذة صوفية اسيك

اوثقة بملدا  البيضمء

86،)زنقة الفرات،)إقماة امللك هلل،)الطمبق)

السفلي،)الشقة  قم)4

الهمتف):)994348))35/)776653))35

الفمكس):))77665))35

STE EMES AGENCEMENT
SARL

تغيير املقر اال تممعي للشركة
تلقته) عقد  سمي  بمقت�سى 

اوثقة) اسيك،) صوفية  األستمذة 

ديسمبر) ((5 بتم يخ) البيضمء) بملدا  

اال تممعي) املقر  تغيير  تم  (،(3(3

 STE EMES AGENCEMENT(لشركة

SARL يسيرهم السيد سمير اهدي إلى 

العنوان التملي :

 CASABLANCA, 48 RUE JBEL

 AZZOURKI IMMEUBLE F CIL

.SQUARE

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

 (3(3 فبراير) 5م) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)6م7656.
للخالصة والبيمن

األستمذة ااسيك صوفية
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BOUAISSA CAR
SARL AU

 أسمملهم 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : تجزئة الزنمكية 

الفحص بني اكمدة طريق الربمط 
 قم 89 طنجة

عقد التأسيس
بتم يخ اسجل  عقد   بمقت�سى 

بمملضيق تأسست) ((3(3 ديسمبر) (9  

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد وتتميز بملخصمئص)

التملية):

 BOUAISSA CAR (: اسم الشركة)

ش.ذ.م.م.

املقر اال تممعي):)حي الربمط شم ع)

واد اسمير  قم)5م)املضيق.

لألغراض) تأسست  الشركة 

التملية):

كراء)السيم ات بدون سمئق.

العمليمت) عمم  ميع  وبشكل 

واململية) والتجم ية  الصنمعية 

بشكل) املرتبطة  والغير  والعقم ية 

ابمشر وغير ابمشر بمألغراض املشم )

إليهم أو أغراض اشمبهة أو اممثلة.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بملسجل التجم ي.
33.333م  في) احدد  (: اململ)  أ3 

د هم ويمثل)333م)حصة بقيمة)33م 

د هم للحصة افوتة كمم يلي):

333م  (: بوعي�سى) السيد  ميل 

حصة.

يسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

بوعي�سى  قم) وفمء) السيدة  احددة 

.S7(445بطمقتهم الوطنية)م

األوان) يبدأ  (: املحمسبي) العمم 

م3)ان شهر) ان شهر ينمير وينتهي في)

ديسمبر.

االحتيمط) لتكوين  (%5 (: األ بمح)

القمنوني،)والبمقي للشريك الوحيد.

بملسجل) الشركة  تقييد  تم 

بتم يخ) 935ممم) التجم ي تحت  قم)

لدى كتمبة الضبط) م)3)) ينمير) 9م)

بمملحكمة التجم ية بطنجة.

:)تم وضع امللف) اإليداع القمنوني)
الجهوي) بمملركز  الضبط  كتمبة  لدى 
ينمير) 9م) بتم يخ) بطنجة  لالستثمم  

م)3))تحت  قم)38334).
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MOBIMED TEXTILE
SARL AU

 أسمملهم 33.333م د هم
اقرهم اال تممعي : تجزئة األايرة 

شم ع تولوز  قم 65 الفنيدق
عقد التأسيس

بتم يخ) اسجل  عقد  بمقت�سى 
تأسست) بملفنيدق  م)3)) ينمير) ((3
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
الشريك الوحيد وتتميز بملخصمئص)

التملية):
 MOBIMED (: الشركة) اسم 

TEXTILE)ش.ذ.م.م.
األايرة  تجزئة   : اال تممعي) املقر 

شم ع تولوز  قم 65 الفنيدق.
لألغراض) تأسست  الشركة 

التملية):
بملتقسيط) األلبسة  صنمعة 

وبملجملة.
االستيراد والتصدير االقمشة.

العمليمت) عمم  ميع  وبشكل 
واململية) والتجم ية  الصنمعية 
بشكل) املرتبطة  والغير  والعقم ية 
ابمشر وغير ابمشر بمألغراض املشم )

إليهم أو أغراض اشمبهة أو اممثلة.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بملسجل التجم ي.
33.333م  في) احدد  (: اململ)  أ3 
د هم ويمثل)333م)حصة بقيمة)33م 

د هم للحصة افوتة كمم يلي):
333م  (: السيد احسن الشريف)

حصة.
يسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

احددة السيد احسن الشريف.
األوان) يبدأ  (: املحمسبي) العمم 
م3)ان شهر) ان شهر ينمير وينتهي في)

ديسمبر.
االحتيمط) لتكوين  (%5 (: األ بمح)

القمنوني،)والبمقي للشريك الوحيد.

بملسجل) الشركة  تقييد  تم 
بتم يخ) ((8583 تحت  قم) التجم ي 
لدى كتمبة الضبط) م)3)) فبراير) (3

بمملحكمة االبتدائية بتطوان.
:)تم وضع امللف) اإليداع القمنوني)
بتطوان) االبتدائية  املحكمة  لدى 
بتم يخ)3)فبراير)م)3))تحت  قم)47).
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A.G.I.N SARL

BATI EXPERTISE TRAVAUX
SARL AU

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بمو 9 
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 

لشريك واحد بمملواصفمت التملية):
 BATI (: اال تممعي) اإلسم 

.EXPERTISE TRAVAUX SARL AU
ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة لشريك واحد.
33.333م  (: الشركة)  أسممل 

د هم.
أشغمل) (: اال تممعي) الهدف 

اتنوعة واملبمني.
املقر اال تممعي):)عند تيك إكيبمو،)
عمم ة)33،)شقة)8)زنقة اوالي أحمد)

لوكيلي حسمن الربمط.
احمد) السيد  (: القمنوني) املسير 

بوصبع.
بوصبع) عثممن  السيد  (: الشركمء)

333م)حصة))%33م).
املدة):)حددت في)99)سنة.

وقد تم اإليداع القمنوني للشركة)
بتم يخ) بملربمط  التجم ية  بمملحكمة 
6م)فبراير)م)3))تحت  قم)394ممم.
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STE AZIZ BOIS MAROC
SARL AU

اقرهم اال تممعي : 679م تجزئة 
سيدي عبد هللا قطمع الفتح 

العيميدة سال
االستثنمئي للمحضر   تبعم 

 STE AZIZ BOIS MAROC SARL  
 (3(3 ديسمبر) 3م) في) املؤ خ  (AU
الكمئنة بملعنوان)679م)تجزئة سيدي)
عبد هللا قطمع الفتح العيميدة سال،)

تقر  ام يلي):

طبقم) نهمئيم  التصفية  قفل  (- م)

األسم�سي) القمنون  ان  (3( للممدة)

للشركة.

االبتدائية) بمملحكمة  اإليداع  تم 

فبراير) مم) تم يخ) (35944 بسال  قم)

م)3).
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

KHADAMAT MAATAOUI

SARL AU

بملقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

اسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي) وحيد  اسمهم  اع  احدودة 

تحمل الخصمئص التملية):

 KHADAMAT (: التسمية)

.MAATAOUI

.SARL AU(:(الصفة القمنونية

الهدف اال تممعي):)اقمول بنمء.

تم ر اواد البنمء.

نقل البضمئع.

 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

د هم للحصة الواحدة اوزعة) 33م)

بين الشركمء)على الشكل التملي):

(: املعطموي) الرحيم  عبد  السيد 

333م)حصة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي التجم ي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

ديسمبر ان سنة ام عدا السنة) م3)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

شم ع أنوال) ((3 (: املقر اال تممعي)

 4 اكت9  قم) مم) فلو ي) إقماة 

ايموزة القنيطرة.

الرحيم) عبد  السيد  (: املسير)

املعطموي.

 قم السجل التجم ي)58769.
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

SARL AU

AU CAPITAL DE 33.333م DHS

 Siège(Social(:(23(AVENUE(ANOUAL(IMM

FLEUTY مم BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 3537 36 3( 59

GAMING VILLAGE E-SPORT
SARL

بملقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
اسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصمئص) تحمل  والتي  احدودة 

التملية):
 GAMING VILLAGE (: التسمية)

.E-SPORT
.SARL(:(الصيغة القمنونية

الهدف اال تممعي):
قمعة لألنترنت)؛

قمعة أللعمب الفيديو.
د هم) (93.333 (:  أسممل الشركة)
اقسمة إلى)933)حصة ان فئة)33م 
بين) اوزعة  الواحدة  للحصة  د هم 

الشركمء)على الشكل التملي):
السيد أ بم  توفيق)33)حصة)؛

السيد سفيمن سلطمنة)33)حصة)؛
 33 اسممعيل) الوني�سي  السيد 

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

السجل التجم ي.
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
املقر اال تممعي):)حي سبو،)الطمبق)

الخماس،)اكت9  قم))،)القنيطرة.
املسير):)السيد سفيمن سلطمنة.

 قم السجل التجم ي)مم587.
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

SARL AU

AU CAPITAL DE 33.333م DHS

 Siège(Social(:(23(AVENUE(ANOUAL(IMM

FLEUTY مم BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 3537 36 3( 59

SMIX ELECTROMENAGER
SARL

بملقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
اسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصمئص) تحمل  والتي  احدودة 

التملية):

 SMIX (: التسمية)
.ELECTROMENAGER

.SARL(:(الصيغة القمنونية
الهدف اال تممعي):

تم ر املعدات املنزلية)؛
تم ر أ هزة كمبيوتر)؛
االستيراد والتصدير.

 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)
فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 
د هم للحصة الواحدة اوزعة) 33م)

بين الشركمء)على الشكل التملي):
 533 األبيض) يوسف  السيد 

حصة)؛
السيد أيوب املشمط)533)حصة.

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

السجل التجم ي.
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
3))شم ع أنوال،) املقر اال تممعي):)
(،4 اكت9  قم) مم) فلو ي) إقماة 

ايموزة،)القنيطرة.
املسير):)السيد يوسف األبيض.

 قم السجل التجم ي)م5885.
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER
SARL AU

AU CAPITAL DE 33.333م DHS
 Siège(Social(:(23(AVENUE(ANOUAL(IMM

FLEUTY مم BUREAU N°4 KENITRA
FIX : 3537 36 3( 59

CHKRA ALU
SARL AU

بملقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
اسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
والتي) وحيد  اسمهم  اع  احدودة 

تحمل الخصمئص التملية):
.CHKRA ALU(:(التسمية

.SARL AU(:(الصيغة القمنونية
الهدف اال تممعي):

نجم ة أملنيوم أو اعدن أو)PVC)؛
انشأة صنمعية لتصنيع الالفتمت)

املعدنية والطرق واالعالنية)؛
اقمول بنمء)وأشغمل اختلفة.

 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

د هم للحصة الواحدة اوزعة) 33م)

بين الشركمء)على الشكل التملي):

333م  السيد اد يس ايت شكري)

حصة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

3))شم ع أنوال،) املقر اال تممعي):)

(،4 اكت9  قم) مم،) فلو ي) إقماة 

ايموزة،)القنيطرة.

املسير):)السيد اد يس ايت شكري.

 قم السجل التجم ي)3)588.
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONEIL

BIA-LAND

SARL AU

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

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م ش.و.

 BIA-LAND (: اال تممعي) اللق9 

.SARL AU

الشريك واملسمهم):

ب.و.ط) لدوي،) سم ة  السيدة 

635)5مLB 333م سهم.

املسيرة الوحيدة):)سم ة لدوي.

 أ3 اململ):)33.333م)د هم.

النشمط):

البحث والتطوير)؛

إعمدة التدوير واالقتصمد الدائري)؛

املعملجة والنفميمت.

املدة):)99)سنة.

العنوان):)37)شم ع اد يس األكبر،)

الثملث،) الطمبق  (،6 الشقة  قم)

حسمن،)الربمط.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بملربمط بتم يخ)6م)فبراير)م)3) 

تحت  قم السجل التجم ي)م4954م.
للبيمن
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Cabinet(Youness(de(Comptabilité

CABYOUCOM

 Av,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

SOUK AL ARBAA DU GHARB

Tél : 3537 93 (8 78 GSM : 36646 96 5) م

STE BAYA TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : LALLA(MIMOUNA

CENTRE SOUK EL ARBAA

RC : 26809

بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق) واملسجل  ((3(3 أكتوبر) ((3

 (3(3 أكتوبر) م)) بتم يخ) أ بعمء)

وضع القمنون األسم�سي لشركة ذات)

 BAYA TRANS احدودة) اسؤولية 

لشركة) تأسيس  (: يلي) ام  تم  حيث 

تحمل الخصمئص التملية):

.BAYA TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة.

 أ3 اململ):)حدد في)33.333م)د هم)

قسمة ا تممعية) 333م) اقسمة إلى)

ان فئة)33م)د هم لفمئدة):

السيد احمد بية)533)حصة)؛

السيد ابراهيم بية)533)حصة.

الهدف):)نقل املستخداين.

ايمونة) لال  (: اال تممعي) املقر 

املركز،)سوق أ بعمء.

املدة):)99)سنة.

احمد) السيدين  عين  (: التسيير)

بية وابراهيم بية اسيرين للشركة.

بكتمبة) تم  القمنوني  اإليداع 
بسوق) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

أ بعمء)الغرب بتم يخ)3م)نوفمبر)3)3) 

الترتيبي) بملسجل  (496 تحت  قم)

و6839))بملسجل التحليلي.
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Cabinet(Youness(de(Comptabilité

CABYOUCOM

 Av,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

SOUK AL ARBAA DU GHARB

Tél : 3537 93 (8 78 GSM : 36646 96 5) م

STE HIBA PERTRANS

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : DOUAR(RIAH

 OULAY BOUSSELHAM SOUK

EL ARBAA

RC : 26967

بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

)م)ينمير)م)3))واملسجل بسوق أ بعمء)

م)3))وضع القمنون) 4م)ينمير) بتم يخ)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

حيث) (HIBA PERTRANS احدودة)

تحمل) لشركة  تأسيس  (: يلي) ام  تم 

الخصمئص التملية):

.HIBA PERTRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة.

 أ3 اململ):)حدد في)33.333م)د هم)

قسمة ا تممعية) 333م) اقسمة إلى)

ان فئة)33م)د هم لفمئدة):

السيد احسن ااراغي)533)حصة)؛

 533 املرا غي) االاله  عبد  السيد 

حصة.

الهدف):)نقل املستخداين.

الريمح) دوا   (: اال تممعي) املقر 

اوالي بوسلهمم،)سوق أ بعمء.

املدة):)99)سنة.

عين السيدين احسن) (: التسيير)

ااراغي وعبد االاله املرا غي اسيرين)

للشركة.

بكتمبة) تم  القمنوني  اإليداع 

بسوق) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

 أ بعمء)الغرب بتم يخ فمتح فبراير)م)3) 

الترتيبي) بملسجل  (73 تحت  قم)

و6967))بملسجل التحليلي.
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Cabinet(Youness(de(Comptabilité

CABYOUCOM

 Av,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

SOUK AL ARBAA DU GHARB

Tél : 3537 93 (8 78 GSM : 36646 96 5) م

STE FAR AMI SOUSSI
SARL A AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR(MKHAZNIA

 QUARTIER ADMINISTRATIF

SOUK EL ARBAA

RC : 26979

بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

بسوق) واملسجل  م)3)) ينمير) م))

وضع) م)3)) ينمير) ((5 بتم يخ) أ بعمء)

ذات) لشركة  األسم�سي  القمنون 

واحد) بشريك  احدودة  اسؤولية 

 FAR AMI SOUSSI)حيث تم ام يلي):)

الخصمئص) تحمل  لشركة  تأسيس 

التملية):

.FAR AMI SOUSSI(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة بشريك واحد.

 أ3 اململ):)حدد في)33.333م)د هم)

قسمة ا تممعية) 333م) اقسمة إلى)

ان فئة)33م)د هم لفمئدة):

333م  السو�سي) اد يس  السيد 

حصة.

الهدف):)أشغمل املختلفة وأشغمل)

الصبمغة.

املخمزنية،) دوا   (: اال تممعي) املقر 

حي اإلدا ي،)سوق أ بعمء.

املدة):)99)سنة.

عين السيد زهير  دين) (: التسيير)

بطمقته)م66مGB6)اسير للشركة.

بكتمبة) تم  القمنوني  اإليداع 

بسوق) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

م)3)  فبراير) (8 الغرب بتم يخ) أ بعمء)

الترتيبي) بملسجل  (89 تحت  قم)

و6979))بملسجل التحليلي.
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 NUMIDIA PRINTING
SOLUTIONS

 شركة احدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

 أسمملهم : 33.333م د هم
اقرهم اال تممعي : املغرب العربي 

دم، احل  قم 3، القنيطرة
تأسيس الشركة

بمقت�سى عقد عرفي سجل) (- أوال)
م)3)  بملقنيطرة بتم يخ فمتح فبراير)
لشركة) األسم�سي  القمنون  حر  
شريك) ذات  املسؤولية  احدودة 

وحيد تحمل املواصفمت التملية):
 NUMIDIA (: التسمية) (- م)

.PRINTING SOLUTIONS
))-)الهدف):)هدف الشركة):

التجم ة) بيع املعدات املعلوامتية،)
واألشغمل املختلفة.

3)-)املقر اال تممعي):)املغرب العربي)
د)م،)احل  قم)3،)القنيطرة.

4)-)املدة):)99)سنة.
حدد) (: اململ اال تممعي) -) أ3  (5
د هم) 33.333م) ابلغ) في  اململ   أ3 
اقسمة على)333م)حصة بقيمة)33م 
اخصصة) الواحدة  للحصة  د هم 

للشريك الوحيد):
السيد بو يشة زهير)333م)حصة.
ان) الشركة  تدا   (: اإلدا ة) (- (6
قبل املسيرين السيد بو يشة زهير،)
اغربي،) 987م) سبتمبر) ((4 ازداد في)
الوطنية) التعريف  لبطمقة   حمال 

.S638668(قم 
7)-)السنة اململية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر.
إلنشمء) تقتطع%5) (: األ بمح) (- (8
ويخصص) القمنوني  االحتيمطي  اململ 
الفمئض حس9 قرا  الشريك الوحيد.
9)-)الحصص):)تم تسديد الحصص)
نقدا بمم قد ه)33.333م)د هم أودعت)

في صندوق الشركة.
تم) (: القمنوني) اإليداع  (- ثمنيم)
اإليداع القمنوني بمملحكمة االبتدائية)
م)3)  فبراير) 5م) بتم يخ) بملقنيطرة 
وتم تسجيل الشركة بملسجل التجم ي)

تحت  قم)58977.
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OUTMICHA TRAV
تأسيس شركة

بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  م)3)) ينمير) ((7

ذات املواصفمت التملية):

االسم):)أوتميشمطراف.

العنوان):)4،)شم ع طم ق ابن زيمد)

شقة)3،)اسيرة))،)تمم ة.
 أ3 اململ):)33.333م)د هم اقسمة)

فئة) ان  ا تممعية  حصة  333م) إلى)

33م)د هم امنوحة إلى السيد وتميشم)

الحسن.

يعهد التسيير إلى السيد) (: التسيير)

بملربمط) القمطن  الحسن،) وتميشم 
تجزئة الشبمنمت،) قم)95م،)حي يعقوب)

.JB97953(املنصو ،)ب.ت.و  قم

ادة الشركة):)99)سنة ابتداء)ان)

تم يخ توقيع النظمم األسم�سي.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمم ة بتم يخ)5م)فبراير)م)3) 

تحت  قم)333)3م.
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ARMEF CONSULTING
SARL

تصفية
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

االستثنمئي بتم يخ)9))يوليو)9م3))قر )

 ARMEF CONSULTING(شركمء)شركة

.SARL

شم ع) بملربمط،) اقرهم اال تممعي 

8م،)شقة) فمل ولد عمير،)عمم ة  قم)
 قم)3،)أكدال،)ام يلي):

تصفية الشركة)؛

فمطمة) بوغر3  السيدة  تعيين 

الزهراء)اصفية للشركة)؛

نفس) هو  الشركة  تصفية  اقر 

اقرهم اال تممعي.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

لدى) الضبط  كتمبة  لدى  القمنوني 

بتم يخ) بملربمط  التجم ية   املحكمة 

مم)سبتمبر)9م3))تحت  قم))33)3م.
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TALISMAN IMMOBILIER
SARL
تأسيس

املنعقد) العرفي  العقد  بمقت�سى 
قد) م)3)) ينمير) (8 بتم يخ) بملربمط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة اواصفمتهم كملتملي):
 TALISMAN (: التسمية)

.IMMOBILIER SARL
الهدف اال تممعي):)انعش عقم ي.
املقر اال تممعي):)5م)زنقة واد زيز،)

 قم)م،)أكدال،)الربمط.
حدد) (: اال تممعي) الرأسممل 
في) للشركة  اال تممعي  الرأسممل 
333م  على) اوزعة  د هم  33.333م)
33م)د هم لكل حصة اوزعة) حصة)

على الشركمء)كمم يلي):
 533 بنشقرون  ليل) السيد 

حصة)؛
السيدة هوا  زهو )533)حصة.

عهد تسيير الشركة اع) (: التسيير)
اال تممعي ملدة غير احددة) اإلاضمء)

إلى السيد بنشقرون  ليل.
اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
لدى) الضبط  كتمبة  لدى  القمنوني 
بتم يخ) بملربمط  التجم ية   املحكمة 
6م)فبراير)م)3))تحت  قم)398ممم.
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YS18
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد
تبعم للعقد الخمص بتم يخ)4)ينمير)
تم تأسيس القمنون األسم�سي) م)3))
لهذه الشركة ذات املسؤولية املحدودة)

لشريك وحيد املعطيمت التملية):
.YSالتسمية):)8م

وشراء) بيع  تجم ة،) (: النشمط)
املالبس.

سواية،) زنقة  (: اال تممعي) املقر 
حي) 6م،) 4،) قم) الطمبق) (8( عمم ة)

النخيل،)الدا  البيضمء.
الشركمء):)احمد املهدي سعمد.

املدة):)99)سنة.

 أسممل الشركة):)33.333م)د هم.
التسيير):)احمد املهدي سعمد.

تم وضع اإليداع القمنوني بكتمبة)
الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )
البيضمء)بتم يخ)5))ينمير)م)3))تحت)

 قم)4م4)76.
 قم السجل التجم ي)486577.
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AMPHECIA
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة 
للشريك الوحيد

 أسمملهم : 333.333 د هم
اقرهم اال تممعي :  قم م57، شم ع 
احمد السمد3، العمم ة امتيس، 
الطمبق الثمني، السوي�سي، الربمط

فسخ اسبق
الوحيد) الشريك  قرا   بمو 9 
الحمال للبطمقة) السيد  ممل قالم،)
بتم يخ) (A54(6)م الوطنية  قم)
وضعت) والذي  ((3(3 ديسمبر) ((3
نسخة انه بكتمبة الضبط بمملحكمة)
 التجم ية بملربمط يوم)3م)فبراير)م)3) 

تحت  قم)3945مم)فقد قر ):
الفسخ املسبق للشركة املذكو ة)
ديسمبر) م3) تم يخ) ان  ابتداء) أعاله 

.(3(3
قالم،) السيد  ممل  تعيين 
 37 العمم ة) م،) بسال  قم) السمكن 
م)شمطئ األام ز دال الغربية،) شقة)

ابي القنمديل،)كمصفي للشركة.
لتصفية) اال تممعي  املقر  تحديد 
(،37 العمم ة) م،) بسال  قم) الشركة 
م)شمطئ األام ز دال الغربية،) شقة)

ابي القنمديل.
بمثمبة اقتطف وبيمن
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DREAMDRIVER
 شركة احدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بملداخلة)
في فمتح فبراير)م)3))تم تحديد القمنون)
املسؤولية) احدودة  لشركة  األسم�سي 

ذات املميزات التملية):

(: اال تممعية) التسمية 
.DREAMDRIVER

الطبيعة القمنونية):)شركة احدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

السيم ات) كراء) (: الشركة) غرض 
بدون سمئق.

شم ع) التقى  (: اال تممعي) املقر 
العركوب وشم ع العشم يمت،)الداخلة.
ان) سنة  (99 (: اال تممعية) املدة 

تم يخ تأسيسهم النهمئي.
في) حدد  (: اال تممعي) الرأسممل 
333م  إلى) اقسم  د هم  33.333م)
33م)د هم) حصة ا تممعية ان فئة)
كلهم لفمئدة الشريك الوحيد السيد)

احمد عبمد.
احمد) السيد  تعيين  (: التسيير)
عبمد اسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

احدودة.
بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
بملداخلة) االبتدائية  املحكمة  ضبط 
تحت  قم) م)3)) فبراير) مم) بتم يخ)
الشركة) تقييد  وتم  (239/2021
تحت) بملداخلة  التجم ي   بملسجل 

 قم)7385م.
اقتطف ان أ ل النشر
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SAHARA AUTOMATION
 شركة احدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بملداخلة في)5م)ينمير)م)3))تم تحديد)
احدودة) لشركة  األسم�سي  القمنون 

املسؤولية ذات املميزات التملية):
 SAHARA (: التسمية اال تممعية)

.AUTOMATION
الطبيعة القمنونية):)شركة احدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
غرض الشركة):)خدامت هندسية،)

د اسمت تقنية،)خدامت اختلفة.
املقر اال تممعي):)حي السالم،)شم ع)

أنس بن املك،) قم)م3م،)الداخلة.
ان) سنة  (99 (: اال تممعية) املدة 

تم يخ تأسيسهم النهمئي.

في) حدد  (: اال تممعي) الرأسممل 

333م  إلى) اقسم  د هم  33.333م)

33م)د هم) حصة ا تممعية ان فئة)

كلهم لفمئدة الشريك الوحيد السيد)

احمد فمضل سماي الصلح.

احمد) السيد  تعيين  (: التسيير)

وحيدا) اسيرا  الصلح  سماي  فمضل 

للشركة ملدة غير احدودة.

بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 

بملداخلة) االبتدائية  املحكمة  ضبط 

تحت  قم) م)3)) فبراير) 5م) بتم يخ)

الشركة) تقييد  وتم  (253/2021

تحت) بملداخلة  التجم ي   بملسجل 
 قم)7399م.

اقتطف ان أ ل النشر
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FOREST INTERACTIVE
بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس) تم  ((3(3 ديسمبر) ((4

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

والتي تتميز بمم يلي):

 FOREST (: اال تممعية) التسمية 

.INTERACTIVE

الخدامت) (: اال تممعي) الهدف 

السلكية) واالتصمالت  املتنقلة 

والالسلكية.
3))زنقة اكلممن) (: املقر اال تممعي)

أكدال،) (،( شقة  قم) علي،) سيدي 

الربمط.
3.333م)اكون) (:  أسممل الشركة)

ان)33م)حصة):

السيدة هدى لحري�سي)3م)حصة)؛

 93 ابن اصطفى) والسيد  هري 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيدة هدى لحري�سي) (: التسيير)

اسيرة للشركة ملدة غير احدودة.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر.
 قم السجل التجم ي):)م4853م.

تم اإليداع القمنوني بمملكت9 الجهوي)

لالستثمم  بتم يخ)4))ديسمبر)3)3).
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 INGENIERIE
 DEVELOPPEMENT DAR

DMANA
SARL

Par(abréviation(I.3.D(SARL

املقر اال تممعي : شم ع السمقية 

الحمراء، زنقة الكوفة،  قم 6، 

بطمنة، سال
 فع  أسممل الشركة

واحضر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

املنعقد) االستثنمئي  العمم  الجمع 

للشركة)) ((3(3 نوفمبر) ((3 بتم يخ)

 INGENIERIE DEVELOPPEMENT

DAR DMANA)شركة ذات اسؤولية)
33.333).م  احدودة،) أسمملهم)

السمقية) شم ع  (: اقرهم) د هم،)
الحمراء،)زنقة الكوفة  قم)6،)بطمنة،)

سال تقر  ام يلي):
بقيمة) الشركة   فع  أسممل 

إلى) ليصل  د هم  ((.(33.333

3.433.333)د هم.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بسال  قم التقييد بملسجل التجم ي)
بتم يخ) (35887 اإليداع)  م734م) قم 

4)فبراير)م)3).
الخص قصد النشر
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NATALITRAV
شركة نطمليطراف

 أسممل قد ه : 33.333م

 املقر التجم ي : شم ع عقبة 46 
 قم مم أكدال، الربمط

 قم السجل التجم ي : 3مم)3م

بتم يخ) املتخذة  للقرا ات   وفقم 

8م)ديسمبر)3)3)،)قر  الجمع العمم)

نطمليطراف شركة) لشركة  املختلط 

برأسممل) احدودة  اسؤولية  ذات 

إلى) اقسم  د هم  33.333م) قد ه)

لكل) د هم  33م) ان) حصة  333م)

(: العنوان) التجم ي  واقرهم   انهمم،)
أكدال،) مم) 46) قم) عقبة) شم ع 

الربمط.

املصمدقة على بيع الحصص بين)

يوسف) السيد  لفمئدة  اسمهمين 

فرحمت.

احدودة) لشركة  الشركة  تحويل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

بمم) الشركة  في  أسممل  الزيمدة 

ان) نقله  ليتم  933.333د هم  قد ه)

 33.333م)د هم إلى)333.333.م)د هم)

فئة) ان  حصة  (9333 بخلق) وذلك 

33م)د هم للحصة الواحدة.

تمم ة،) إلى  التجم ي  املقر  نقل 

تجزئة الصديق  قم)35.

املسير) تفويض  ادة  تجديد 

والشريك الوحيد إلى ام نهمية.

7)و5م  (،6 (،4 (،3 م،) تعديل املمدة)

ان القمنون األسم�سي.

في) القمنوني  اإليداع  هذا  و مء)

كتمبة الضبط بمملحكمة التجم ية في)
3)3)) قم) فبراير) 3م) الربمط بتم يخ)
التجم ي) السجل  وتعديل  3967مم)

 قم)963.
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H2N INFO TECH
SARL AU

تأسيس شركة احدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- م)

تم) قد  م)3)،) ينمير) 9م) يوم) بسال 

املسؤولية) احدودة  شركة  تأسيس 

تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصمئص التملية):

 H(N INFO TECH (: التسمية)

.SARL AU
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

33م  333م)حصة بثمن) اقسم على)

د هم للحصة.

املقر اال تممعي زنقة الكعيدة  قم)

6)شقة)5)حي الوالء،)القرية،)سال.

تجم ة) (: اال تممعي) الهدف 

تطوير) البراجة،) الكمبيوتر،) أ هزة 

تكنولو يم املعلوايمت.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.

السيدة) الشركة  تسير  (: التسيير)

شم ع) 3م) (: القمطنة ب) فطير حنمن،)

املسيرة الخضراء،)بطمنة،)سال والحمالة)

للبطمقة الوطنية  قم)م9م)8مAB)ملدة)

غير احدودة.

تم اإليداع) (: اإليداع القمنوني) (- ((

القمنوني لدى كتمبة الضبط بمملحكمة)

م)3)  5م)فبراير) االبتدائية بسال يوم)

تحت  قم)35973.

 3)-)اإلند اج في السجل التجم ي):)
التجم ي) بملسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت  قم)973)3.
لإلشم ة والنشر

املسيرة):)السيدة فطير حنمن
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ALFA TRAVEL
SARL

ألفم ترافل

احر ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

نظمم) تكوين  تم  م)3)) فبراير) (8

املسؤولية) ذات  لشركة  أسم�سي 

املحدودة خصمئصهم كملتملي):

 ALFA ترافل«) »ألفم  (: التسمية)

.TRAVEL

الهدف):)تمم 3 الشركة األهداف)

التملي):

النقل السيمحي.

األول،) الطمبق  (: اال تممعي) املقر 

شقة  قم)5،)عمم ة)94،)زنقة نمبولي،)

املحيط،)الربمط.

33.333م  (:  أ3 اململ اال تممعي)

حصة قيمة) 333م) د هم اقسم إلى)

كل واحدة)33م)د هم.

التسيير):)تم تعيين السيد املهدي)

الحمال لبطمقة التعريف) بو يجمت،)

3مAS37)كمسير وحيد) الوطنية  قم)

للشركة وملدة غير احدودة.

وضع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

الضبط) كتمبة  لدى  القمنوني  امللف 

بمملحكمة التجم ية بملربمط تحت  قم)

السجل التجم ي)49543م.
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NADINE CONSTRUCTION
RC 149521

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (3(3 ديسمبر) ((8 بتم يخ) الربمط 
السيدة) الوحيدة  املسيرة  قر ت 
األسم�سي) القمنون  تكوين  اريم  بالل 

للشركة كمم يلي):
 NADINE (: التجم ي) االسم 

.CONSTRUCTION SARL AU
 أسمملهم):)33.333م)د هم اوزعة)
د هم) 33م) حصة بقيمة) 333م) على)

للحصة.
العنوان):)عمم ة)33)شقة)8)شم ع)
اوالي احمد لوكيلي،)حسمن،)الربمط.
وأشغمل) البنمء) أشغمل  (: الغرض)
اتعددة،)بيع،)شراء،)استيراد،)تصدير)

 ميع أنواع املنتجمت.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بملسجل التجم ي.
السجل التجم ي):)م)495م.
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CONS PERST ACTIVE
SARL AU

اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) شركة  تأسيس  تم  بملربمط 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصمئص التملية):
.CONS PERST ACTIVE(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القمنونية
الهدف اال تممعي):)املبمني واملطو )

)تم ر اطو )) أ ض املبمني) العقم ي،)
أعممل أو إنشمءات اتنوعة))اقمول).

 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)
فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 
د هم للحصة الواحدة اوزعة) 33م)

على الشكل التملي):
السيد يونس املشيك)333م)حصة.
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
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املقر اال تممعي):)45)زنقة تمنسيفت)
شقة  قم)م،)أكدال،)الربمط.

املسير):)يونس املشيك.
التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

م4947م.
308 P

EXPERSYND
ش.م.م ش.و

تأسيس شركة
بتم يخ) بملربمط  عقد عرفي اؤ خ 
بملربمط) واملسجل  م)3)) ينمير) م))
م)3))تم إنشمء)القمنون) 6))ينمير) في)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
املحدودة بشريك وحيد لهم املميزات)

التملية):
م)-)الشركمء):)السيدة نيفين بمكير.

 EXPERSYND (: التسمية) (- ((
ش.م.م ش.و.

للشركة) (: الشركة) غرض  (- (3
نشمطمت اتعددة تتمثل في):

شراء،) بيع،) العقم ية،) الوسمطة 
كراء))وكملة عقم ية))؛

خدامت تسيير امللكية املشتركة)؛
األشغمل) كل  عماة  بصفة 
الصنمعية) التجم ية،) العمواية،)
والعقم ية،)املرتبطة،)بشكل ابمشر أو)
غير ابمشر،)بنشمط الشركة والتي ان)

شأنهم املسمهمة في تنميتهم.
شم ع) 5م) (: الرئي�سي) املقر  ( (- (4

األبطمل،)شقة)4،)أكدال،)الربمط.
5)-)ادة الشركة):)99)سنة ابتداء)

ان يوم تأسيسهم.
في) حدد  (: الشركة) -) أسممل  (6
333م  إلى) اقسمم  د هم  33.333م)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة.
7)-)التسيير):)الشركة اسيرة إدا يم)
وملدة غير احددة ان طرف السيدة)

نيفين بمكير.
:)ان فمتح) السنة اال تممعية) (- (8

ينمير إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.
:)تم تسجيل) 9)-)اإليداع القمنوني)
بملربمط) التجم ي  بملسجل  الشركة 
يوم)مم)فبراير)م)3))تحت  قم)49475م.
309 P

BIOWIN
SARL AU

Au(capital(de 100.000 dhs
 Magasin 3 et 4 Résidence

Nakhil(Lamssalla(lot 5 Meknès
تأسيس شركة

تم إنجمز القمنون األسم�سي بتم يخ)
لتأسيس) بمكنم3  م)3)) ينمير) )م)
املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

بمملواصفمت التملية):
.STE BIOWIN SARL AU(:(التسمية

النشمط):
استيراد أ هزة طبية)؛

تصنيع األ هزة الطبية والكمشف)
التشخي�سي املختبري.

و4  (3 احل  قم) (: الرئي�سي) املقر 
إقماة النخيل،)املصلى  قم)5،اكنم3.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 
د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 
د هم) 33م) سهم) 333م) ب) اوزعة 

لكل سهم املوزعة كملتملي):
ام) د هم  33.333م) بدير)  ممل 

يعمدل)333م)سهم.
الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)

السيد  ممل بدير.
تم تسجيل الشركة بملسجل التجم ي)

ملدينة اكنم3 تحت  قم)83))5.
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NEW TIMES MEDICAL PRO
SARL AU

Au(capital(de 100.000 dhs
 Magasin(n°1 au(RDC(de

 l’Immeuble(Série 3 Av(Amir
Moulay(Abdellah(VN(Meknès

تأسيس شركة
تم إنجمز القمنون األسم�سي بتم يخ)
لتأسيس) بمكنم3  م)3)) ينمير) (8
املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

بمملواصفمت التملية):
 STE NEW TIMES (: التسمية)

.MEDICAL PRO SARL AU
النشمط):

شراء)وبيع أي انتج طبي)؛

عنمية) انتجمت  أي  وبيع  شراء)

ونظمفة وانتجمت استهالكية)؛

لتقويم) انتج  أي  وبيع  شراء)

العظمم.

املقر الرئي�سي):)احل  قم)م)الطمبق)

شم ع األاير اوالي) (3 عمم ة) األ �سي،)

عبد هللا م.ج،اكنم3.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

د هم) 33م) سهم) 333م) ب) اوزعة 

لكل سهم املوزعة كملتملي):

د هم) 33.333م) التواللي)  يمسر 

ام يعمدل)333م)سهم.

الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)

السيد يمسر التواللي.
تم تسجيل الشركة بملسجل التجم ي)

ملدينة اكنم3 تحت  قم)ممم)5.
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 STE OEUF HANANE ET

ADDIBA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأسممل : 333.333.)م د هم

املقر اال تممعي : دوا  ايت عقم، 

 ممعة بطيط، عين تمو دات

بمقت�سى عقد  سمي تلقمه األستمذ)

نمصر الدين اشيشو اوثق بمكنم3)

تصدق) ((3(3 ديسمبر) ((9 بتم يخ)

عبد) لفمئدة  الزعيم  خملد  السيد 

حصة) (57.333 ب) الزعيم  اللطيف 

بقيمة)33م)د هم للحصة والتي تؤخذ)

 63.333 ان اجموع الحصص وهي)

حصة التي يملكهم في الشركة املسممة)

 STE OEUF HANANE ET ADDIBA

املسؤولية) ذات  شركة  (SARL

املحدودة  أسمملهم)333.333.)م)د هم.

اقرهم اال تممعي):)دوا  ايت عقم،)

 ممعة بطيط،)عين تمو دات.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة الضبط)

لدى املحكمة التجم ية بمكنم3 بتم يخ)

8)فبراير)م)3))تحت  قم)8)6.
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فيدوسيم
ش.م.م

 أسممل الشركة : 53.333) د هم
م، سمحة او يطمنيم، إقماة سيليكت 

الطمبق 5،  قم )م، اكنم3
السجل التجم ي  قم : 8345م 

بمكنم3
I)-)بنمءا على القرا  الصمد  بتم يخ)
عن السيد سحنون) 996م) ام 3) (6
احمد فؤاد،)اسير شركة)»فيدوسيم«)
ش.م.م بمو 9 الصالحيمت املخولة)
له قمنونم طبقم لنظمم الشركة تقر ):

تحويل املقر اال تممعي للشركة إلى)
العنوان التملي):)م،)سمحة او يطمنيم،)
)م،) 5،) قم) إقماة سيليكت الطمبق)

اكنم3.
القمنون) ان  (4 الفصل) تعديل 

األسم�سي للشركة.
لدى) القمنوني  اإليداع  تم  (- (II
بتم يخ) بمكنم3  االبتدائية   املحكمة 
الزاني) بملسجل  996م) ام 3) 9م)

تحت  قم)م8م.
313 P

C2G
SARL

اقرهم اال تممعي : اراكش، فيال )) 
 ممعة الويدان، طريق و زازات

 أسمملهم : 3.333م د هم
اعمينة وفمة شريك وحل الشركة

بمقت�سى احضر  مع عمم اؤ خ)
إثر) على  تبث  م)3)) ينمير) 5م) في)
 Jean-Pierre( SPRIET السيد) وفمة 
9م3))أن الحصص) 3م)يوليو) بتم يخ)
كمن) التي  حصة  (53 أي) اال تممعية 
يملكهم في الشركة،)آلت إلى و ثته على)

النحو التملي):
 Virginie(Odette(SPRIET(السيدة

VANHOVE)اجموع حق االنتفمع)؛
 Capucine( Aurélie السيدة)
ان حق) (Cornil( SPRIET( FLAMEN

الرقبة)؛
Grégoire(Mathieu(Jean-(السيد

Pierre(SPRIET)ان حق الرقبة)؛
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Goutier( Alain( Jean- السيد)
حق) ان  (Pierre( Cornil( SPRIET

الرقبة.
املتوفي) أبنمء) تنمزل  إثر  وعلى 
حصتين) عن  تعويض  وبدون  طوعم 
ا تممعيتين لفمئدة والدتهم سيقسم)

 أسممل الشركة على النحو التملي):
 Virginie(Odette(SPRIET(السيدة
VANHOVE)بنسبة)100/52)حصة)؛

 Capucine( Aurélie السيدة)
 Cornil( SPRIET( FLAMEN( 3/1

بنسبة)100/16)حصة)؛
Grégoire(Mathieu(Jean-(السيد

Pierre(SPRIET(3/1)بنسبة)100/16 
حصة)؛

Goutier( Alain( Jean- السيد)
بنسبة) (Pierre( Cornil( SPRIET( 3/1

100/16)حصة.
إبقمء) تم  ذلك،) إلى  بمإلضمفة 
 Virginie( Odette( SPRIET السيدة)
الو ثة) طرف  ان  (VANHOVE
الشركمء)الشريكة املسيرة للشركة اع)

كمال الصالحيمت.
نتيجة لذلك تم تغيير املواد)7،)7م 

و3))ان النظمم األسم�سي.
وبشكل) إ اديم  الشركمء) قر  
وتعيين) للشركة  املسبق  الحل  نهمئي 
 Virginie( Odette( SPRIET ( السيدة)

VANHOVE)اصفية للشركة.
كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط بمملحكمة التجم ية بمراكش)
تحت  قم) م)3)) ينمير) ((8 بتم يخ)

9987مم.
او ز للنشر

ذ.)عبد الصمدق لخنمتي،)بملنيمبة
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 STE MYBS WORK
CONTRACTOR

SARL AU
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) بملربمط  ((3(3 ديسمبر) (33 في)
 MYBS WORK شركة) تأسيس 
ذات) ش.م.م  (CONTRACTOR

الشريك الوحيد.

هدفهم اال تممعي):)نجم ة األملنيوم،)
اال تممعي) واقرهم  اختلفة  أشغمل 
عمم ة أ إقماة نسيم البحر) (4 احل)

بلوك)م)بوقنمدل،)سال.
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
وضع) تم يخ  ان  النهمئي  التأسيس 

السجل التجم ي.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)
اقسمة إلى)333م)حصة ان فئة)33م 
اكوك) للسيد  ليل  للحصة  د هم 

333م)حصة.
ينمير) فمتح  ان  (: اململية) السنة 
ديسمبر ان كل سنة ام عدا) م3) إلى)

السنة األولى.
التسيير):) ليل اكوك.

 قم السجل التجم ي):)3م9)3.
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MERCURY CAPITAL
ش.م.م

تأسيس شركة
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إنشمء) تم  م)3)) ينمير) 9م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة لهم املميزات التملية):
م)-)الشركمء):

توفيق االبراهيمي)؛
أيوب الحقداوي.

 MERCURY (: التسمية) (- ((
CAPITAL)ش.م.م.

للشركة) (: الشركة) غرض  (- (3
املغرب) داخل  اتعددة  نشمطمت 

وخم  ه تتمثل أسمسم في):
بيع الخضر والفواكه)؛
االستيراد والتصدير)؛
التجم ة بصفة عماة.

شم ع) 5م) (: الرئي�سي) املقر  (- (4
األبطمل،)شقة)4،)أكدال،)الربمط.

5)-)ادة الشركة):)99)سنة ابتداء)
ان يوم تأسيسهم.

في) حدد  (: الشركة) -) أسممل  (6
53.333)د هم اقسمم إلى)533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة.
حصة) ((53 االبراهيمي) توفيق 

بقيمة)5.333))د هم)؛

حصة) ((53 الحقداوي) أيوب 

بقيمة)5.333))د هم.

7)-)التسيير):)الشركة اسيرة إدا يم)

أيوب) طرف  ان  احددة  غير  وملدة 

الحقداوي وتوفيق االبراهيمي.

8)-)السنة اململية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.

:)تم تسجيل) 9)-)اإليداع القمنوني)

الشركة بملسجل التجم ي للمحكمة)

 التجم ية بملربمط يوم)6م)فبراير)م)3) 

تحت  قم)399م.
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STE  IDRI CONSEILS
SARL AU

 أسممل الشركة : 33.333م د هم

العنوان التجم ي : اسكن ب : زاوية 

شم ع اصطفى الرفمعي وشم ع 

طنجة إقماة بالزير 4م اكت9  قم 7 

القنيطرة

تأسيس شركة
بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) وضع  تم  م)3)) فبراير) 3م)

األسم�سي لشركة احدودة املسؤولية)

ذات شريك اوحد تحمل الخصمئص)

التملية):

 STE  IDRI CONSEILS(:(التسمية

.SARL AU

الهدف):)توفير الوسمطة للخدامت)

ونصمئح إدا ية.

ب:) اسكن  (: اال تممعي) املقر 
زاوية شم ع اصطفى الرفمعي وشم ع)

 7 4م)اكت9  قم) طنجة إقماة بالزير)

القنيطرة.

ادة الشركة):)99)سنة.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

قسمة ا تممعية) 333م) اقسمة إلى)

ان فئة)33م)د هم.

توزاني) السيد  عين  (: التسيير)

ملدة) للشركة  اسيرا  إد يس  إد ي�سي 

غير احدودة.

فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 

ينمير وتنتهي في الخمتم ان ديسمبر.

التقييد بملسجل التجم ي):)قيدت)
املحكمة) لدى  التجم ي  بملسجل 
تحت  قم) بملقنيطرة  االبتدائية 

59339)بتم يخ)6م)فبراير)م)3).
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STE GZ INVEST
ش.م.م.

بمقت�سى عقد عرفي املؤ خ بتمم ة)
شركمء) قر   ((3(3 أكتوبر) 9م) يوم)
شركة احدودة) (GZ INVEST شركة)

املسؤولية القرا ات التملية):
تحويل املقر اال تممعي لشركة ان)
إقماة النخيلة عمم ة أ الشقة)4)شم ع)
الحسن األول تمم ة إلى تجزئة  يمض)
تمم ة) (،666 م) قم) والد اطمع قطمع)

ابتداء)ان)9م)أكتوبر)3)3).
بنزيمن) السيدة  استقملة  قبول 

حو ية ان انصبهم كمسيرة.
ندى،) ( عزوزي) السيدة  تعين 
 (9 يوم) ولدت  الجنسية،) اغربية 
984م)بملربمط حسمن،)تقطن) فبراير)
هرهو ة) م8) الشمطئ  قم) بإقماة 
التعريف) لبطمقة  حمالة  تمم ة،)
الوطنية  قم)A378339)كمسيرة ملدة)

غير احدودة.
تعديل الهدف اال تممعي للشركة):)

االستيراد والتصدير.
أو) التجم ية  األنشطة  إدا ة  أ))
الخدامت) أو  الز اعية  أو  الصنمعية 

املدنية العسكرية.
الد اسمت،) اكت9  ت))

والتحقيقمت واألبحمث.
تم تقييد) (: اإليداع القمنوني) (- ت)
الشركة بملسجل التجم ي للمحكمة)
فبراير) مم) يوم) لتمم ة  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)م495.
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STE JANNABTP
SARL AU

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) م)3)) فبراير) (4 بتم يخ) الربمط 
اسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

احدودة بشريك واحد.
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 STE JANNABTP (: التسمية)
.SARL AU

في  اقمول   : اال تممعي  الهدف 
أعممل اختلفة للبنمء.

 أسممل الشركة : 533.333 د هم 
فئة  ان  حصة   5333 إلى  اقسمة 
33م د هم للحصة الواحدة اوزعة 

بين الشركمء على الشكل التملي :
إسممعيل براد : 5333 حصة.

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

السجل التجم ي.
السنة اململية : ان فمتح ينمير إلى 
م3 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
املقر اال تممعي : اجموعى سكني 
م3  شقة  قم   65 عمم ة  النعيم 

تمبريكت سال.
املسير : إسممعيل براد.

 : التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 
م)9)3.
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ازا  أوديت واستشم ات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 أسمملهم):)533.م6.44)د هم

اقرهم اال تممعي):)م3م،)شم ع عبد املوان)-)
الدا  البيضمء

STE MARINE MAROC
SA

إعالن عن قبول اسمهمين  دد
وتغيير اتصفي الشركة

املجلس) احضر  بمقت�سى  ( (- م)
 (3(3 نوفمبر) ((5 بتم يخ) اإلدا ي 
 MARINE شركة) اتصرفو  قر  
MAROC)شركة اسمهمة،) أسمملهم)
5.333.333م)د هم اقرهم اال تممعي)
اوالي) شم ع  (،(3 البيضمء،) بملدا  
سليممن،)الصخو  السوداء،)ام يلي):

 SOCIETE شركة) قبول 
 DE PARTICIPATION
 SOCIETE وشركة) (AFRICAINES
 D’EXPLOITATION PORTUAIRE
والسيد احمد الو ابي) (AFRICAINE
 DANIEL PATRICK والسيد)

DELORME)كمسمهمين  دد.

أ ل) ان  الصالحيمت  إعطمء)
القيمم بمإل راءات القمنونية.

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
ديسمبر) 3م) العمدي ل شركة بتم يخ)

3)3))قر  اسمهمو الشركة ام يلي):
السيد) املتصرفين  والية  نهمية 
 DANIEL PATRICK DELORME
 CHRISTIAN CARTIER والسيد)

والسيد احمد الو ابي.
 HOLDING شركة) تعيين 
 INTERMODAL SERVICES
 JERÔME السيد) طرف  ان  امثلة 
 SOCIETE وشركة) (GILLES PETIT
 D E P A R T I C I P A T I O N S
طرف) ان  امثلة  (AFRICAINES
 BÉRENGER MICHEL السيد)
 SOCIETE وشركة) (PIASENTIN
 D’EXPLOITATION PORTUAIRE
AFRICAINE)امثلة ان طرف السيد)
والسيد) (ANTONIO PRAT ARTAL
 DANIEL PATRICK DELORME
الو ابي كمتصرفين) ااحمد  والسيد 

 دد.
أ ل) ان  الصالحيمت  إعطمء)

القيمم بمإل راءات القمنونية.
لدى) القمنوني  اإليداع  تم  ( (- ((
التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 
9))ينمير) ملدينة الدا  البيضمء)بتم يخ)

م)3))تحت  قم)34)763.
بمقت�سى اقتطف وبيمن

ازا  أوديت واستشم ات
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ازا  أوديت واستشم ات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم):)533.م6.44)د هم

 اقرهم اال تممعي):)زاوية شم ع)

عبد املوان وزنقة كالفون)

)الدا  البيضمء

 STE PV TEL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إعالن عن تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ) ( (- م)
بتم يخ البيضمء) الدا    بمدينة 
 8)ينمير)م)3))تم تأسس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة ذات الخصمئص)

التملية):

.STE PV TEL(:(التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف):)تتخذ الشركة شكل اركز)

في) كمم  املغرب  في  وتهدف  اتصمل،)

الخم ج إلى):

خم  ية) بمصمد   االستعمنة 

كمالة أو اخصصة لعالقمت العمالء)

فريق) أو  الهمتف  عبر  التسويق  في 

املبيعمت.

اعملجة املعلوامت غير املحلية أو)

الداخلية.

لجميع) البمطن  ان  التعمقد 

(: العمالء) عالقمت  إدا ة  أنشطة 

التد ي9 وتنفيذ نظمم اإلدا ة داخل)

الشركة.

إعداد) خالل  ان  االستشم ات 

العمالء) اع  العالقة  استراتيجيمت 

)تحليل السوق،)والذكمء)االقتصمدي،)

وتطوير) العمالء،) وتحليل  بحية 

وتحديد) الفرص،) سينم يوهمت 

عروض الخداة).

الخط السمخن.

الترويج ملوقع على شبكة اإلنترنت.

االستبيمنمت)-)استطالعمت الرأي)-)

األصوات)-)التنقي9 واملسوحمت.

ألعمب املسمبقمت.

ادة الشركة):)99)سنة ابتداء)ان)

تم يخ تسجيلهم بملسجل التجم ي.

زنقة) التقى  (: اال تممعي) املقر 

بو3 دو  وزنقة  نصير  بن   او�سى 

الطمبق الثمني،)B N 6،)الدا  البيضمء.

في) احدد  (: اال تممعي) الرأسممل 

 533 د هم اقسم إلى) (53.333 ابلغ)

للحصة) د هم  33م) فئة) ان  حصة 

طرف) ان  بملكمال  ادفوع  الواحدة 

الشركمء):

 : SAS P.V.G MEDIAS(شركة

375)حصة.

:  MAXIME ARMANI(السيد

5)م)حصة.

السنة اململية):)تبتدئ في فمتح ينمير)

وتنتهي في)م3)ديسمبر ان كل سنة.

وملدة) الشركة  ستسير  (: التسيير)

 MAXIME طرف) ان  احددة  غير 

ازداد) الجنسية  فرن�سي  (ARMANI

بملربمط،) 965م) أكتوبر) 7م) يوم)

اقيم بفرنسم وحمال لجواز سفر  قم)

3AT39736م.

اإليداع القمنوني والتسجيل):

القمنوني وتسجيل) اإليمع  تم  (- ((

التجم ية) املحكمة  لدى  الشركة 

بتم يخ البيضمء) الدا    ملدينة 

سجلت) حيث  م)3)) ( فبراير) 3م)

بملسجل التجم ي لنفس املدينة تحت)
 قم)489377.

بمقت�سى اقتطف وبيمن

ازا  أوديت واستشم ات

321 P

ازا  أوديت واستشم ات

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 أسمملهم):)533.م6.44)د هم

اقرهم اال تممعي):)م3م،)شم ع عبد املوان)-)

الدا  البيضمء

 STE MARINE MAROC
SA

إعالن عن تعيين  ئيس ادير عمم 
للشركة

املجلس) احضر  بمقت�سى  ( (- م)

 (3(3 ديسمبر) 3م) ( بتم يخ) اإلدا ي 

 MARINE شركة) اتصرفو  قر  
MAROC)شركة اسمهمة،) أسمملهم)

اقرهم) د هم،) 5.333.333م)

اال تممعي بملدا  البيضمء،)3)،)شم ع)

الصخو  السوداء،) اوالي سليممن،)

ام يلي):

 DANIEL PATRICK(تعيين السيد

عمم) ادير  كرئيس  (DELORME

للشركة.

أ ل) ان  الصالحيمت  إعطمء)

القيمم بمإل راءات القمنونية.

))-)تم اإليمع القمنوني لدى كتمبة)

ملدينة) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

الدا  البيضمء)بتم يخ)9))ينمير))م)3) 

تحت  قم)35)763.
بمقت�سى اقتطف وبيمن

ازا  أوديت واستشم ات

322 P
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ازا  أوديت واستشم ات

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 أسمملهم):)533.م6.44)د هم

اقرهم اال تممعي):)م3م،)شم ع عبد املوان)-)

الدا  البيضمء

  STE SYNERGIE CAD
 MAROC

SARL
إعالن عن تفويت حصص 

ا تممعية للشركة
الجمع) احضر  بمقت�سى  ( (- م)
)م)أكتوبر) ( العمم االستثننمئي بتم يخ)
 STE شركة) شركمء) قر   ((3(3
شركة) (SYNERGIE CAD  MAROC
ذات املسؤولية املحدودة،) أسمملهم)
اال تممعي) اقرهم  د هم،) 33.333م)
التوفيق،) تجزئة  البيضمء،) بملدا  
الرقم)م44،)الطمبق الثمني،)3،)ام يلي:

تفويت حصص ا تممعية.
و7  (6 للفصلين) املتالزم  التعديل 

ان النظمم األسم�سي.
االئمة النظمم األسم�سي للشركة.

استمرا  السيد عبد السالم فرحي)
في اهماه كمسير للشركة.

اإلاضمء)اال تممعي.
أ ل) ان  الصالحيمت  إعطمء)

القيمم بمإل راءات القمنونية.
كتمبة) لدى  القمنوني  اإليمع  تم 
ملدينة) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
فبراير)) مم) بتم يخ) البيضمء) الدا  

م)3))تحت  قم)99م765.
بمقت�سى اقتطف وبيمن

ازا  أوديت واستشم ات
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ديوان األستمذ نو  الدين سيطرو

اوثق

TOUHAMUSATI
SARLAU

إنشمء شركة
ان) احر   عقد  سمي  بمقت�سى 
سيطرو) لدين  نو ا  األستمذ  طرف 
بتم يخ) بملدا  البيضمء) اوثق 
تم إنشمء)شركة ذات) (28/12/2020
وحيد) بشريك  احدودة  اسؤولية 

بشريك وحيد بملخصمئص التملية):

 TOUHAMUSATI« (: التسمية)
اسؤولية) ذات  شركة  (»SARLAU

احدودة بشريك وحيد.
الدا  البيضمء) (: اال تممعي) املقر 

امر الحدائق  قم)85م)عين السبع.
تم يخ إنشمء) سنة ان  (99 (: املدة)

الشركة.
33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 

د هم.
الشكل) على  الرأسممل  توزيع  تم 

التملي):
333.م  املسقي) التهماي  السيد 

حصة ا تممعية)؛
املجموع)333.م)حصة ا تممعية.

التسيير):)
الحمال) املسقي  التهماي  السيد 
الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 

.BJ84779
الشريك الوحيد

الحمال) املسقي  التهماي  السيد 
الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 

.BJ84779
ينمير إلى) م) السنة اال تممعية ان)

م3)ديسمبر.
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة)
بتم يخ) بملدا  البيضمء) التجم ية 

02/02/2021)تحت  قم)763598 .
تم السجل التجم ي لدى املحكمة)
بتم يخ) بملدا  البيضمء) التجم ية 

02/02/2021)تحت  قم)487779 .
اقتطفمت ان ا ل اإلشهم 

األستمذ نو  الدين سيطرو
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ديوان األستمذ نو  الدين سيطرو

اوثق

MAKDISSIYA MATATI
 SARL AU
إنشمء شركة

ان) احر   عقد  سمي  بمقت�سى 
سيطرو) لدين  نو ا  األستمذ  طرف 
بتم يخ) بملدا  البيضمء) اوثق 
تم إنشمء)شركة ذات) (28/12/2020
وحيد)) بشريك  احدودة  اسؤولية 

بملخصمئص التملية):
 MAKDISSIYA« (: التسمية)
ذات) شركة  (» (MATATI SARLAU

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.

الدا  البيضمء) (: اال تممعي) املقر 

امر الحدائق  قم)85م)عين السبع.

إنشمء) تم يخ  ان  سنة  (99 املدة)

الشركة.

33.333م  اال تممعي) الرأسممل 

د هم.

الشكل) على  الرأسممل  توزيع  تم 

التملي):

333.م  املسقي) التهماي  السيد 

حصة ا تممعية)؛

املجموع)333.م)حصة ا تممعية.

املسقي) التهماي  السيد  (: التسيير)

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 
.BJ84779(قم 

الشريك الوحيد.

الحمال) املسقي  التهماي  السيد 

الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 

.BJ84779

ينمير إلى) م) السنة اال تممعية ان)

م3)ديسمبر.

تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة)

بتم يخ) بملدا  البيضمء) التجم ية 

02/02/2021)تحت  قم)763633 .

تم السجل التجم ي لدى املحكمة)

بتم يخ) بملدا  البيضمء) التجم ية 

02/02/2021)تحت  قم)487773 .
اقتطفمت ان ا ل اإلشهم 

األستمذ نو  الدين سيطرو
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ديوان األستمذ نو  الدين سيطرو

اوثق

 FITHAMATI
SARL AU

إنشمء شركة
ان) احر   عقد  سمي  بمقت�سى 
سيطرو) لدين  نو ا  األستمذ  طرف 

بتم يخ) بملدا  البيضمء) اوثق 

تم إنشمء)شركة ذات) (28/12/2020

وحيد)) بشريك  احدودة  اسؤولية 

بملخصمئص التملية):

 FITHAMATI« (: التسمية)

اسؤولية) ذات  شركة  (» (SARLAU

احدودة بشريك وحيد.

الدا  البيضمء) (: اال تممعي) املقر 

امر الحدائق  قم)85م)عين السبع.

تم يخ إنشمء) سنة ان  (99 (: املدة)

الشركة.

33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 

د هم.

الشكل) على  الرأسممل  توزيع  تم 

التملي):)

333.م  املسقي) التهماي  السيد 

حصة ا تممعية)؛

املجموع)333.م)حصة ا تممعية)؛

املسقي) التهماي  السيد  (: التسيير)

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 
.BJ84779(قم 

الشريك الوحيد

الحمال) املسقي  التهماي  السيد 

الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 

.BJ84779

ينمير إلى) م) السنة اال تممعية ان)

م3)ديسمبر.

تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة)

بتم يخ) بملدا  البيضمء) التجم ية 

. I 763599(02/02/2021)تحت  قم

تم السجل التجم ي لدى املحكمة)

بتم يخ) بملدا  البيضمء) التجم ية 

02/02/2021)تحت  قم)487775 .
اقتطفمت ان ا ل اإلشهم 

األستمذ نو  الدين سيطرو
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» PRETTY M «
SARL AU

تأسيس شركة
اؤ خ) عرفـي  عقد  بمقت�سى  (-I
القمنون) إيداع  تم  في21/01/2021،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التملية):

 PRETTY M  SARL (: التسمية) (*

.AU

الجمهزة) املالبس  بيع  (: الهدف)

واألحذية واإلكسسوا ات بملتجزئة.

شم ع) 3م4) (: اال تممعي) املقر 

م  الشقة) حمد  إقماة  الز قطوني 

الدا  البيضمء.
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ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسهم النهمئي.

الرأسممل) (: اال تممعي) الرأسممل 

3.333,33م  في) احدد  اال تممعي 

بملكمال) احر ة  و  اكتتبة  د هم،)

واوزعة لفمئدة):)السيدة اريم بو يبع)

3.333,33م)د هم

املجموع):)3.333,33م).د هم.

السنة اال تممعية):)تبتدئ السنة)

اال تممعية ان فمتح ينمير وتنتهي في)

م3)ديسمبر.

تم تعيين السيدة اريم) (: التسيير)

املزدادة) للشركة  اسيرة  بو يبع 

بملتم يخ)19/10/1982)وحمال بطمقة)

.PX8الوطنية  قم)5937م

القمنوني) اإليداع  تم  (-II

املحكمة) لدى  التجم ي  بملسجل 

بتم يخ) بملدا  البيضمء،) التجم ية 

05/02/2021،)تحت  قم4م)764.
الخص قصد النشر
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 TECHNIQUE SERVICE

PETROLIER
S.A.R.L AU

 أسمملهم : 3.333م د هم

اقرهم اال تممعي : اكت9  قم م، 

الطمبق األول إقماة احمد اروان 

49/م5 تجزئة  طمة اراكش

إعالن التأسيس
بمو 9 عقد عرفي اؤ خ بمراكش)

تأسيس) تم  (25/01/2021 بتم يخ)

بشريك) املسؤولية  احدودة  شركة 

وحيد ذات الخصمئص التملية):

 TECHNIQUE (: التسمية)

SERVICE PETROLIER

الغرض):)

أو) األعممل  اختلف  في  اقمول  (-

تشييد.

-)صيمنة خزانمت تخزين املنتجمت)

البترولية.

املدة):)99)سنة

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.

(، م) اكت9  قم) (: املقر اال تممعي)
اروان) احمد  إقماة  األول  الطمبق 

49/51)تجزئة  طمة اراكش.
تحديد  أسممل) تم  (: اململ)  أ3 
الشركة في)3.333,33م)د هم اقسمة)
33م  33م)حصة ا تممعية بقيمة) ل)

د هم للحصة،)اوزعة كمآلتي):
 53 ( انصف  واكدي) السيد  (-

حصة.
حمدة) بن  الحبي9  السيد  (-

الخيم ي)53)حصة.
التسيير):)تم تعيين السيد انصف)
الحبي9 بن حمدة)  واكدي والسيد 
غير) ملدة  للشركة  اسيران  الخيم ي 

احددة اع التوقيع املشترك.)
التسجيل) و  القمنوني  اإليداع  تم 
بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية)
تحت) (03/02/2021 بمراكش بتم يخ)

 قم)89م3)م.
لإلشم ة و البيمن
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 PHARMACIE DU CITOYEN
S.A.R.L AU

 أسمملهم : 3.333,33م د هم
اقرهم اال تممعي :  قم )37 تجزئة 
ابن سينم اعطى هللا املنم ة اراكش

التأسيس
بمو 9 عقد عرفي اؤ خ بمراكش)
تأسيس) تم  (04/01/2021 بتم يخ)
بشريك) املسؤولية  احدودة  شركة 

وحيد ذات الخصمئص التملية):
 PHARMACIE DU (: التسمية)

CITOYEN S.A.R.L AU
داخل) الشركة  تعنى  (: الغرض)

املغرب و خم  ه ب صيدلية.
املدة):)99)سنة.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)
إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة

)37)تجزئة) :) قم) املقر اال تممعي)
ابن سينم اعطى هللا املنم ة اراكش.

تحديد  أسممل) تم  (: اململ)  أ3 
الشركة في)3.333,33م)د هم اقسمة)
33م  33م)حصة ا تممعية بقيمة) ل)
احر ة) و  اكتتبة  للحصة،) د هم 
بملكمال اوزعة كلهم بمسم الشريكة)

الوحيدة السيدة إكرام وسم3.

التسيير):)تم تعيين السيدة إكرام)

ملدة) للشركة  وحيدة  اسيرة  وسم3 

غير احددة.

التسجيل) و  القمنوني  اإليداع  تم 

بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية)

تحت) (02/02/2021 بمراكش بتم يخ)
 قم)63م3)م.

لإلشم ة و البيمن
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PARA HERMES
SARL AU

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة بشريك وحيد

اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) م)3)) ينمير) 4م) في) بملدا البيضمء)

إعداد القمنون األسم�سي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  احدودة  اسؤولية 

بمملميزات التملية):

تسمية الشرطة):)بم ا هرايس.

السالاي) هند  السيدة  (: الشركمء)

ذات الجنسية املغربية القمطنة بحي)

اوالي  شيد اجموعة)م)شم ع اد يس)

الحم تي  قم)3ممم)البيضمء.

غرض الشركة):)

تم ر اواد صيدالنية.

املقر اإل تممعي):)حي األال  قم)85 

تيط اليل البيضمء.
د هم) 33.333م) (: اململ)  أ3 

اقسمة إلى)333م)حصة بقيمة)33م 

واملكتتبة) الواحدة  للحصة  د هم 

الشريك) نقدا عن طريق  واملدفوعة 

الوحيد السيدة هند السالاي.

املدة):)99)سنة.

اإلدا ة):)ستدا  الشركة ان طرف)

هند) السيدة  الوحيدة  الشريكة 

السالاي.

تلتزم الشركة بملتوقيع) (: التوقيع)

السيدة) الوحيدة  للشريكة  الوحيد 

هند السالاي.

القمنونية) اإل راءات  تنفيذ  تم 

بملدا البيضمء) التجم ية  املحكمة  في 

تحت  قم التسجيل)489537.
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NUTS & CO 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اال تممعي شم ع 

سفمقص، املنطقة الصنمعية، 

سيدي البرنو�سي -الدا  البيضمء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

485673

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القمنون) إعداد  تم  (04/01/2021

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

االقتضمء)بمختصر تسميتهم

 Nuts(&(Co(é

و) بيع  (: بإيجمز) الشركة  غرض 

تصنيع املنتو مت الفالحية.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

الصنمعية،) املنطقة  سفمقص،)

سيدي البرنو�سي)-الدا  البيضمء.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

(: الشركة) ابلغ  أسممل 

33.333,33مد هم،)اقسم كملتملي):

البلغيتي) ابراهيم  اوالي  السيد 

63))حصة بقيمة)6333))د هم.

حصة) (373 صبري) زيمد  السيد 

بقيمة)37333)د هم.

 373 أاين عمشو ) السيد احمد 

حصة بقيمة)37333)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

واواطن اسيري الشركة):)

السيد زيمد صبري

السيد احمد أاين عمشو .

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

في) الدا  البيضمء) التجم ية 

15/01/2021)تحت  قم)355م76.

331 P
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 MOROCCAN
INTERNATIONAL FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
شريك وحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي 3م 
زنقة الحرية الطمبق 3 شقة 5 

-الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

486747
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  (31/12/2020
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتهم) بمختصر  االقتضمء)
 MOROCCAN INTERNATIONAL

FOOD
صنمعة،) (: غرض الشركة بإيجمز)

بيع و تلفيف املواد الغذائية.
3م  (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 5 شقة) (3 الطمبق) الحرية  زنقة 

-الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
(: الشركة) ابلغ  أسممل 
33.333.33م)د هم،)اقسم كملتملي):

السيد زكريمء)لبيض):)33م)حصة)
بقيمة)3333م)د هم للحصة.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه) لبيض  زكريمء) السيد 
الدا  البيضمء.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة):

عنوانه) لبيض  زكريمء) السيد 
الدا  البيضمء.

املحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
في) الدا  البيضمء) التجم ية 

.26/01/2021
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MAE AMANE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اال تممعي 3م 
زنقة الحرية الطمبق 3 شقة 5 

-الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

486379
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  (04/01/2021
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

االقتضمء)بمختصر تسميتهم
 MAE AMNE

غرض الشركة بإيجمز):)اصبنة.
3م  (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 -  5 شقة) (3 الطمبق) الحرية  زنقة 

الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  (: ابلغ  أسممل الشركة)

د هم،)اقسم كملتملي):
حصة) (533 (: بوداود) احمد 

بقيمة53333)د هم.
حصة) (533 (: اربح) سمير 

بقيمة53333)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه) بوداود  احمد  السيد 

الدا  البيضمء.
سمير اربح عنوانه الدا  البيضمء.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة):

عنوانه) بوداود  احمد  السيد 
الدا  البيضمء.

عنوانه) اربح  سمير  السيد 
الدا  البيضمء

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) بملدا  البيضمء) التجم ية 

20/01/2021)تحت  قم)869م76.
333 P

CENTRAL GLASS MAROC
» CGM «

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
شريك وحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي 33 طريق 
 ليولز عين السبع -الدا  البيضمء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

485669
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  (06/01/2021
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 Central(االقتضمء)بمختصر تسميتهم

*Glass(Maroc(*CGM
صنمعة (: بإيجمز) الشركة   غرض 

)و تحويل الز مج.
عنوان املقر اال تممعي):)33)طريق)
الدا  البيضمء) (- السبع) عين   ليولز 

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
(: الشركة) ابلغ  أسممل 
33.333.33م)د هم،)اقسم كملتملي):

حصة) 33م) (: السيد احمد تكمل)
بقيمة3333م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه) تكمل  احمد  السيد 
الدا  البيضمء.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة):

عنوانه) تكمل  احمد  السيد 
الدا  البيضمء.

املحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
في) الدا  البيضمء) التجم ية 

15/01/2021)تحت  قم)354م76
334 P

YORKE IMPORT EXPORT
تأسيس شركة  يو ك استيراد 

تصدير
اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) م)3)) ينمير) 5م) بتم يخ) بملبيضمء)

تأسيس شركة بمملواصفمت التملية):
ذات) املسؤولية  احدودة  شركة 

الشريك الوحيد.
التسمية):)يو ك استيراد تصدير.

3م)زنقة الحرية) (: املقر اإل تممعي)
الطمبق)3)شقة)5)الدا البيضمء.

الهدف اإل تممعي):)
العقمقير) وتصدير  استيراد  بيع 

واواد السمنيتير.
التسيير):)اعروفي احمد.

الرأسممل):)33333م)د هم اقسم)
د هم) 33م) 333م)حصة ان فئة) إلى)
اسندة إلى الشريك الوحيد اعروفي)

احمد.
املدة):)99)سنة.

لدى) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 
م)3)  فبراير) (4 بتم يخ) بملدا البيضمء)
التسجيل) تم  (763979 قم) تحت 
تحت  قم) التجم ي  بملسجل 

.488(35
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VENISE LOG
SARL AU

 أسمملهم : 33.333,33م د هم
اقرهم اال تممعي :,شم ع االاير اوالي 

عبد هللا  قم 3) العيون 73333 
السجل التجم ي : 34733

إعالن التأسيس
بمو 9 عقد عرفي اؤ خ بملبيضمء)
تأسيس) تم  م)3)) ينمير) بتم يخ4م)
شركة احدودة املسؤولية ذات شريك)

واحد الخصمئص التملية):
 VENISE LOG SARL (: التسمية)

.AU
ابمشرة) الشركة  تعنى  (: الغرض)
املغرب) داخل  ابمشر  غير  بشكل  أو 

وخم  ه,)لفمئدتهم أو للغير):
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البضمئع) بنقل  يتعلق  ام  كل  (-
لحسمب الغير.

املدة):)99)سنة
السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.
املنطقة) (: اال تممعي) املقر 
 73333 املر�سى) (39 الصنمعية 3 ه)

العيون.
تحديد  أسممل) تم  (: اململ)  أ3 
د هم) 33.333,33م) في) الشركة 
ا تممعية) حصة  333م) ل) اقسمة 
اكتتبة) للحصة,) د هم  33م) بقيمة)

واحر ة,ل.
ا ويس) احمد  السيد 

33.333,33م)د هم
تم تعيين السيد احمد) (: التسيير)
القمطن) و  الجنسية  املغربي  ا ويس 
ح) ق  (5( 36) قم) زنقة) (4 بملتجزئة)

البيضمء.
اسيرا للشركة ملدة غير احددة اع)

أوسع الصالحيمت.
توزيع األ بمح):)يتم خصم)%5)ان)
القمنوني,) االحتيمطي  لتكوين  األ بمح 

والبمقي يوضع  هن إشم ة الشركمء.
التسجيل) و  القمنوني  اإليداع  تم 
بملسجل التجم ي بمملحكمة االبتدائية)
تحت) ينميرم)3)) 4م) بملعيون بتم يخ)

 قم)2021/126 .
السجل التجم ي):)34733.
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شـركـة الحياة النظيفة
ش.ذ.م.م

LA VIE PROPRE
 SARL

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
م)3)  ينمير) (35 بتم يخ) بملبيضمء)
لشركة) األسم�سي  القمنون  وضع  تم 
الخصمئص) املسؤوليةذات  احدودة 

التملية):
النظيفة) الحيمة  (: التـسـمـيـة)

ش.ذ.م.م.
استيراد) (: اال تممعي) الهـدف 
واواد) انتجمت  وتسويق  وتصدير 

التنظيف.)

العمليمت) عمم  ميع  وبشكل 

وغير) والعقم ية  والتجم ية  اململية 

العقم ية بمملغرب أو بملخم ج والتي ان)

شأنهم أن تسمعد على اكتممل الهدف)

أعاله.

بلوك) (67 (: اال تممعي) املقر 

الشق) عين  السفلي  الطمبق  3م)

الدا  البيضمء.

حدد  أسممل) (: الشركـة)  أسممل 

د هم) 33.333,33م) في) الشركة 

اقسمة على)333م)حصة.

للحصة،) د هم  33م) فئة) ان 

اجموعهم كلهم احر ة وان نصي9):

حصة،) (533 يوسف) برة  السيد 

الهمدي533  عبد  عكم ي  والسيد 

حصة.

الـتـسـيير):)تسير الشركة ان طرف)

عبد) وعكم ي  يوسف  انرة  السيد 

الهمدي كمسيران وشريكمن ملدة غير)

احددة.

السنة اال تممعية):)تبتدئ السنة)

اال تممعية ان فمتح ينمير و تنتهي في)

م3)ديسمبر ان كل سنة.

الـمـد ة):)99)سنة ابتداء)ان تم يخ)

التسجيل بملسجل التجم ي.)

بمملركز) تم  (: القمنـوني) اإليداع 

في) الجهوي لإلستثمم  بملدا  البيضمء)

3م)فبراير)م)3).

تحت  قم):)5)4887.
خالصة ان أ ل النشر).
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TRICOP
SARL

تأسيس شركة احدودة املسؤولية
حر ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

  (3(3 امي) 6م) في) بملدا البيضمء)

 TRICOP SARL شركة) تأسيس  تم 

احدودة املسؤولية النشمط املمم 3)

املشم كة) والنشر  اإلعالنمت  إنتمج 

ابمشرة أو غير ابمشرة في املؤسسمت)

التي يمكن أن تسهم في تطوير الشركة.

العمليمت) كل  عماة  وبصفة 

انقولة) اململية،) الصنمعية  التجم ية 

ترتبط) أن  لهم  يمكن  التي  عقم ية  و 

ابمشرة) غير  أو  ابمشرة  بصفة 

بملنشمط املمم 3 أو أن تسهل تنميته)

و تحقيقه.

شم ع) 97م) اإل تممعي) املقر 

املقمواة الطمبق)6)الدا  البيضمء.

في) د هم  33.333م) الرأسممل)

د هم نقدا) 33م) سهم بقيمة) 333م)

ادفوعة بملكمال.

)توزيع الرأسممل):

السيد ز اد عديل)53.333)د هم

 53.333 عي�سى  شيد) السيد 

د هم

ز اد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

عمدل والسيد عي�سى  شيد كمسيرين)

اشم كين

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 2021/01/18 في) التجم ية بملبيضمء)

السجل التجم ي  قم)7)4864
للبيمن و اإلشم ة.
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حصاد النخيل
 شركــة ذات اسؤوليـة احـدودة 

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) بملدا  البيضمء،) (18/01/2021

قوانين شركة ذات اسؤولية) إنشمء)

احدودة.

حصمد) (: اال تممعية) التسمية 

النخيل.

الهدف):)تهدف الشركة الى):

املنتجمت) على  للحفمظ  التبريد  (-

الغذائية في حملة طبيعية.

املنتجمت) وتغليف  تعبئة  (-

الجمفة) الفواكه  التمو ،) الغذائية،)

والتوابل.

التجم ة) و  والتصدير  االستيراد  (-

املبمشرة و غير املبمشرة لجميع املواد)

الغذائية.

لجميع) والتبريد  التخزين  (-

البضمئع.

،استيراد) ،توزيع) ،شراء) بيع) (-

وتصدير  ميع املواد الغذائية و انهم)

التوابل،املشمش،) االبزا ،) التمو ،)

الجمفة) الفواكه  و  البرقوق  الزبي9،)

عماة و الحبوب.

عموام كل العمليمت التجم ية،) (-

املنقولة) غير  او  املنقولة  اململية 

ابمشرة) غير  أو  ابمشرة  املرتبطة 

بملهدف املذكو  أعاله و التي تسمهم)

في تنمية الشركة.

في) تحديده  تم  (: اال تممعي) املقر 

 5 الرقم) (7 الزنقة) الدا  البيضمء،)

الطمبق الثمني الشقة  قم)4)السعمدة)

سيدي البرنو�سي.

املدة):)حددت في)99)سنة.

في) حدد  (: اال تممعي) الرأسممل 

على) اقسمة  د هم  (4.333.333,33

كل) قيمة  ا تممعية  حصة  (43333

33م)د هم وقد تم تحرير  بع) واحدة)
1/4) أ3 امل الشركة،)و اقسمة كمم)

يلي):

3333م  بنمصر) عمشو   (: السيد)

حصة

3333م  بنمصر) احمد  (: السيد)

حصة

3333م  بنمصر) هدي  (: السيد)

حصة

3333م  بنمصر) شعي9  (: السيد)

حصة

املجموع)43333)حصة.
عمشو ) السيد  عين  (: التسيير)

بنمصر و السيد احمد بنمصر و السيد)

هدي بنمصر و السيد شعي9 بنمصر)

غير) ملدة  للشركة  اسيرين  كأ بع 

احدودة.

بعين) يأخذ  (: اال تممعي) التوقيع 

االعتبم  توقيع السيد عمشو  بنمصر)

السيد) أو  بنمصر  احمد  السيد  أو 

هدي بنمصر أو السيد شعي9 بنمصر)

في  ميع تعماالت الشركة.

بمملحكمة) تم  (: القمنوني) االيداع 

بتم يخ) البيضمء) للدا   التجم ية 

08/02/2021)و تحت  قم)764366. 
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METMEK INVEST
 Société(à(Responsabilité(Limitée

 d’Associé(Unique
 Au(capital(de 10.000,00

Dirhams
 Siège(social : Immeuble 2, RDC,

 Rue(Ragraga, Résidence(La
 ,Corniche

 Appartement(n°1, Quartier
Bourgogne
Casablanca

 METMEK INVEST –(:(التسمية
SARLAU

احدودة) شركة  (: الشكل)
املسؤولية

الغرض بمختصم ):
الجدوى) تحليل  السوق،) د اسة 
عن) البحت  القطمعية،) للمشم يع 

الشركمء)والتعمقد عن البمطن
الفردية) املهمامت  تنظيم 
التحقيق) للتنقي9،) والجممعية 

والبحت)؛
اإلستشم ة)؛

لألفراد) الديون  تحصيل 
واملؤسسمت الخمصة أو العماة)؛

األان) أفراد  وتوفير  األان 
والحراسة.

بحوت األنسمب.
(،( عمم ة) (: اإل تممعي) املقر 
الطمبق األ �سي،)زنقة  كراكة،)إقماة)
بو كون) حي  م،) الشقة) الكو نيش،)

الدا البيضمء.
املدة):)99)سنة ان تم يخ التسجيل)

بملسجل التجم ي.
الشركمء):)

املزداد) اتوا   حسن  السيد 
956م،) ينمير) ((( بملدا البيضمء)
العمطي،) عين  زنقة  6م) ب) القمطن 
الشقة) (،( الطمبق) املهدية،) إقماة 
الحمال) و  الدا البيضمء) 8،) اسين 

 B4(465(للبطمقة الوطنية  قم
 أسممل):)احدد في)3.333م)د هم)
اقسمة إلى)33م)حصة ان فئة)33م 
اسندة) 33م) إلى) م) د هم ارقمة ان)

إلى الشريك الوحيد.

السنة اإل تممعية):)ان)م)ينمير إلى)

م3)ديسمبر.

تم تعيين السيد حسن) (: التسيير)

اتوا  اسيرا للشركة ملدة غير احدودة

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

التجم ي للشركة للدا البيضمء)في)5م 

فبراير)م)3))تحت عدد)5)489.9.
قصد النشر و اإلعالن املسير
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ائتممنية كونفيسكو ش م م

احمس9 اعتمد ان طرف الدولة

)الهمتف):)59.43.55.)).35

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

ناش أثاث
SARL D’AU

تأسيس شركة احدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) تأسيس  تم  (،20/01/2021

األسم�سي لشركة احدودة املسؤولية)

بشريك وحيد خصمئصهم كمآلتي):)

-)التسمية):)نمش أثمث

استراد) (: اال تممعي) -الغرض 

وصنمعة وبيع بيع  ميع أنواع األثمث)

املنزلية الجديدة واملستعملة.

-)املقر اال تممعي):)م3)زنقة احمد)
األول) الطمبق  األل9  إقماة  املجمطي 

الرقم)8)املعم يف البيضمء.

املدة):)99)سنة

(: اال تممعي) الرأسممل  (-

إلى) اقسم  د هم  33.333.33م)

د هم لكل) 33م) 333م)حصة بقيمة)

كلهم احر ة لفمئدة السيد) (، واحدة)

املزداد بتم يخ) ،اغربي،) نمصر قبليمن)

السمكن) (، بملبيضمء) (03/03/1969

مم  الرقم) 4م) الزنقة) (7 بجميلة)

البيضمء.

نمصر) السيد  عين  (: التسيير) (-

قبليمن)،)املذكو  أعاله،)كمسير انفرد)

للشركة ملدة غير احدودة.

تبتدئ ان فمتح) (: السنة اململية) (-

ينمير إلى)م3)ديسمبر.

بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 

التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 

املركز) بواسطة  بملدا  البيضمء)

الدا  البيضمء) لالستثمم   الجهوي 

والتقييد) (09/02/2021 بتم يخ)

عدد) تحت  التجم ي  بملسجل 

م489.35.
اقتطف و بيمن
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LAMIALUM .ID
شركة ذات اسؤولية احدودة 

 أسمملهم 33. 33.333م د هم

AZD  قم 33 اجموعة

زنقة )7 األلفة الدا  البيضمء

السجل التجم ي  قم 488435

تأسيس شركة
تم تأسيس شركة ذات اسؤولية)

يوم) عرفي  عقد  بمقت�سى  احدودة 

20/01/2021)اميزاتهم كملتملي):)

*)شركة ذات اسؤولية احدودة.

* LAMIALUM.ID(:(التسمية

العنوان):)AZD) قم)33)اجموعة)

زنقة))7)األلفة الدا  البيضمء

حدد) (: اال تممعي) الرأسممل 

حصة) 333م) في) الشركة   أسممل 

اوزعة على الشكل التملي):

ابراهيم الخذيري)533)حصة

عبد السالم الخذيري)533)حصة

*)املدة املحددة للشركة):)99)سنة

هدف) (: اال تممعي) الهدف  (*

الشركة هو):)

اقمول نجم ة))الوانيوم)

-)استيراد.

التركيبمت) وتجميع  تصنيع  (-

الخم  ية))النوافذ)،)وا همت العرض)

الشرفة)) (، الز م ية) األسقف  (،

(، األبواب) (، الساللم) (، والداخلية)

الخزائن)،)الفواصل)،)إلخ.)

األملنيوم) نجم ة  عنمصر  تركي9  (-

وألواح) للصدأ  املقموم  والفوالذ 

Alucobond)وعمزل الصوت واعميير)

العزل املمئي.

-)وبصو ة أعم)،) ميع املعماالت)
أو) الصنمعية  أو  اململية  أو  التجم ية 
املتعلقة بشكل) العقم ية  أو  املنقولة 
ابمشر أو غير ابمشر بمألشيمء)املذكو ة)
أعاله أو بأي �سيء)اشمبه أو ذي صلة)
أو ان املحتمل أن تعزز تطوير الشركة)

بأي شكل ان األشكمل)،
)*)التعيين

كمسير) أدنمه  املذكو   تعيين  يتم 
ملدة غير احدودة.):

*)ابراهيم الخذيري)
الشركة) تسجيل  تم  وقد 
بتم يخ) بملبيضمء) التجم ية  بمملحكمة 

04/02/2021)تحت  قم)34م764
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 INSTITUT SCOLAIRE LES
PALMIERS PRIVE

SARL AU
تأسيس شركة احدودة املسؤولية 

ذات اسمهم وحيد
بتم يخ) العرفي املحر   للعقد  تبعم 
شركة) إنشمء) تم  م)3)-م3-)م)
اسمهم) ذات  املسؤولية  احدودة 

وحيد و التي لهم املميزات التملية):)
 INSTITUT (« (: التسمية)
 SCOLAIRE LES PALMIERS PRIVE

»)ش.م.م.)ذات اسمهم وحيد.
املسمهم الوحيد):)

»السيد خديري عبد الغني)
الغرض اال تممعي):)

القيمم بجميع االنشطة التعليمية)
و التربوية.)

املقر اإل تممعي) ( (: املقر اال تممعي)
زنقة عبد الحميد بن بمديس76،عين)

السبع الدا  البيضمء.
أسست هذه الشركة ملدة) (: املدة)

99)سنة.
في اململ  حدد  أ3  (: اململ)   أ3 

على اقسمة  د هم  (4.533.333   
فئة) ان  ا تممعية  حصة  (45333  
33م)د هم للحصة الواحدة،) ميعهم)
نقدية) اسمهممت  اقمبل  احر ة 

وعينية في  أ3 اململ.)
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للسيد) التسيير  وكل  (: التسيير)
خديري عبد الغني ملدة غير احدودة.)

السنة اال تممعية):))تبتدئ السنة)
م3  ينمير و تنتهي في) م) اال تممعية في)

ديسمبر.)
التجم ية) بمملحكمة  اإليداع  تم 
م76436 قم) بتم يخ) بملدا  البيضمء)

م)3)-)34-3 
للخالصة و البيمن)

املسير خديري عبد الغني)
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TRANS SAID TOURS
.SARL A.U

بتأسيس شركـــــة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الوحيد

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) وضع  تم  (25/01/2021
املميزات) ذات  للشركة  األسم�سي 

التملية):
 TRANS SAID (: التسمية) (- م)

.TOURS SARL A.U
غير) األاتعة  :نقل  الهدف) (- ((
يقوم) الذي  التم ر  ؛) املصحوبة)
وكذا  ميع) ؛) والتصدير) بمالستيراد 
األنشطة املتعلقة بهذا النشمط...)الخ.)
زنقة) 3م،) (: اإل تممعي) املقر  (- (3
الحرية الطمبق الثملث الشقة الرقم)

5)الدا  البيضمء.
33.333,33م  (: الرأسممل) (- (4
حصة) 333م) إلى) اوزعة  د هم 
د هم) 33.33م) بقيمة) ا تممعية 

للحصة الواحدة في الك السيد):
333م  (: سعيد) التو �سي  السيد 

حصة ا تممعية.
5)-)املدة):)99)سنة.

:)الشركة اسيرة ملدة) -)التسيير) (6
التو �سي) السيد  (: ان) احدودة  غير 

سعيد.
تم اإليداع) (: اإليداع القمنوني) (- (7
الضبط) كتمبة  لدى  القمنوني 
بملدا  البيضمء) التجم ية  بمملحكمة 
عدد) تحت  (04/02/2021 بتم يخ)
تحت) التجم ي  والسجل  مم7643)

عدد)5م)488.
)بمثمبة اقتطف وبيمن
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IYACH PLATRE
SARL A.U

بتأسيس شركـــــة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الوحيد

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) وضع  تم  (4/02/2020
املميزات) ذات  للشركة  األسم�سي 

التملية):
 IYACH PLATRE (: التسمية) (- م)

.SARL A.U
أعممل) :) ميع  الهدف) (- ((
الجمفة،) والجد ان  التجصيص،)
والتبطين،) املعلقة،) واألسقف 
والعزل،))واملفمصل،)و ميع الخدامت)
ان) التي  املنتجمت  وتجم ة  ميع 
الغرض) تحقيق  تسهل  أن  املحتمل 

أعممل اختلفة و االستيراد.
زنقة) 3م،) (: اإل تممعي) املقر  (- (3
الحرية الطمبق الثملث الشقة الرقم)

5)الدا  البيضمء).
33.333,33م  (: الرأسممل) (- (4
حصة) 333م) إلى) اوزعة  د هم 
د هم) 33.33م) بقيمة) ا تممعية 

للحصة الواحدة في الك السيد):
333م  (: السيد و اد عبد الرحيم)

حصة ا تممعية.
5)-)املدة):)99)سنة.

:)الشركة اسيرة ملدة) -)التسيير) (6
السيد و اد عبد) (: غير احدودة ان)

الرحيم.
تم اإليداع) (: اإليداع القمنوني) (- (7
الضبط) كتمبة  لدى  القمنوني 
بملدا  البيضمء) التجم ية  بمملحكمة 
عدد) تحت  (10/02/2021 بتم يخ)
تحت) التجم ي  والسجل  (764859

عدد)97م489.
)بمثمبة اقتطف وبيمن
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BABA RAHOU
 SARL A.U

بتأسيس شركـــــة  ذات املسؤولية 
املحدودة  للشريك الوحيد

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) وضع  تم  م)3)،) ينمير) ((7
املميزات) ذات  للشركة  األسم�سي 

التملية):

    BABA RAHOU (: التسمية)
.SARL A.U

وتوزيع) واستيراد  شراء) (: الهدف)
وبيعهم) االستهالكية  املنتجمت   ميع 
وتسويقهم وخمصة املنتجمت الغذائية)
والز اعية و تغليف وتسويق وتوزيع)
والفواكه) الخضم   أنواع   ميع 
الجملة) وشبه  بملجملة  الطمز ة 
بمإلضمفة إلى أي نشمط) ( والتقسيط)
الشركة،) بأغراض  يتعلق  ثمنوي 
بمإلضمفة إلى املبيعمت املستقرة وغير)
التبريد) احطمت  وإدا ة  املستقرة 

والتعبئة والتغليف.
املقر اإل تممعي):)3م،)زنقة))الحرية)
الطمبق))الثملث الشقة الرقم)5)الدا )

البيضمء.
د هم) 33.333م) (: الرأسممل)
ا تممعية)) حصة  333م) إلى) اوزعة 
بقيمة)33م)د هم للحصة الواحدة في)

الك السيد)):
333م  (: احمد) الو دي  ( السيد)

حصة ا تممعية.
املدة):)99)سنة.

ملدة)) اسيرة  الشركة  (: التسيير)
الو دي) ( السيد) ( (: ( )ان) غير احدودة)

احمد.))
اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع  (
الضبط) كتمبة  لدى  القمنوني 
البيضمء)) بملدا   ( التجم ية) بمملحكمة 
عدد)) تحت  م)3)،) فبراير) (4 بتم يخ)
تحت) التجم ي  والسجل  3م7643)

عدد)3م)488.                
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G.ELYAZIDI.TECH
SARL AU

إيداع) تم  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
ذات) لشركة  التأسي�سي  القمنون 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد و ذات املميزات التملية:
 G.ELYAZIDI.TECH (: التسمية)

 .SARL AU
أعممل اتنوعة في البنمء) (: الهدف)

والتخطيط والتركي9.
املقر اال تممعي):)د ب عمم ة سيد)

الزوين اراكش.)

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسهم النهمئي.

ابلغ  أ3 امل الشركة):)33.333م 

حصة بقيمة) 333م) د هم اقسم ل)

33م)د هم للحصة.

إسممعيل) تعيين  تم  (: التسيير)

غير) لفترة  الشركة  لتسيير  ( اليزيدي)

احدودة.

السنة اال تممعية):)تبتدئ السنة)

اال تممعية ان فمتح ينمير وتنتهي في)

م3)د نبر.

تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة)

ينمير) م)) ( بتم يخ) التجم ية بمراكش،)

بملسجل) (767 تحت  قم) م)3)،)

التجم ي  قم))9)35مم.
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SOFICHOU
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
في) اؤ خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إيداع  تم  م)3)،) ينمير) 3م)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.))و ذات املميزات التملية):

 SOFICHOU S.A.R.L (: التسمية)

.AU

في) الشركة  ان  غرض  (: الهدف)

 ميع البلدان هو تنفيذ ام يلي:تنفيذ)

وإنجمز كمفة أعممل الكهربمء)والهمتف)

واواقع البنمء)أو األعممل ان أي نوع)؛)

اقمول إنشمءات)،)أو أعممل اتنوعة.

الكهربمئية.) التركيبمت  أعممل 

شراء،)بيع،)إصالح،)استيراد،)تسويق،)

توزيع  ميع املعدات.

املنتجمت وامللحقمت وقطع الغيم )

وتكنولو يم) بملكهربمء) املتعلقة 

املعلوامت.

أان اإللكترونيمت واالتصمالت) ( (

واملراقبة بملفيديو.

6))شم ع ار�سى) (: املقر اال تممعي)

الدا ) (3 األول  قم) الطمبق  سلطمن 

البيضمء.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسهم النهمئي.
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الرأسممل) (: اال تممعي) الرأسممل 
اال تممعي احدد))في))53.333).د هم)
533)حصة ا تممعية ان) اقسم إلى)
اكتتبة) ..د هم للواحدة،) 33م) ( فئة)

واحر ة.
السنة اال تممعية):)تبتدئ السنة)
اال تممعية ان فمتح ينمير وتنتهي في)

م3)د نبر.
إشو) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

عبداللطيف اسيرا للشركة.
بملسجل) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية) املحكمة  لدى  التجم ي 
ينمير) ((9 ( بتم يخ) البيضمء،) بملدا  

م)3)،)تحت  قم3م)763.
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WY GLASS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
تلقمه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
اوثق بملدا ) األستمذ أاين احفوظ،)

البيضمء،)بتم يخ)37)ينمير)م)3).
قمم كل ان السمدة)):)أوائل كصم )
ويسن  شد)))بإعداد القمنون األسم�سي)
املحدودة،) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املميزات))التملية:
.WY GLASS  SARL(:(التسمية

البيضمء،) الدا   (: املقر اال تممعي)
الطمبق) املوان،) عبد  شم ع  ((3(

السفلي الشقة  قم)35. 
املوضوع):

وتجهيز) السيم ات  ز مج  صنع 
الز مج الصنمعي)؛

لحسمبه) التداول  عمليمت   ميع 
بملعمولة (،  أو لحسمب أطراف ثملثة)
السلع لجميع  (، ذلك) غير  أو  ( 
)أو املنتجمت أو البضمئع أو أي تقديم)
خدامت ان أي نوع تتعلق بأنشطة)

الشركة)؛
االستحواذ على حصة ابمشرة أو)
غير ابمشرة في أي شركة ذات نشمط)

اشمبه أو ذي صلة)؛
السلع وتصدير  ميع   استيراد 
)أو املنتجمت أو البضمئع أو أي تقديم)
خدامت ان أي نوع تتعلق بأنشطة)

الشركة)؛

املعماالت) أعم،) ميع  وبشكل 

أو) اململية  أو  الصنمعية  أو  التجم ية 

املنقولة أو العقم ية املرتبطة بشكل)

ابمشر أو غير ابمشر بغرض الشركة)

بطريقة اممثلة أو ذات صلة.

99)سنة ان تم يخ تقيدهم) (: املدة)

بملسجل التجم ي.

(: الشركة)  أ3  أسممل 

 1/4 إلى) اقسم  د هم،) 333.333.م)

املسيرين) ان  لكل  ا تممعية  حصة 

االثنين))))))بقيمة)33م)د هم للحصة)

بملكمال) واحر ة  اكتتبة  الواحدة،)

ان طرف أشخـمص طبيعيين هم):

حصة) (533 كصم ) السيدأوائل 

ا تممعية.

حصة) (533 يسن  شد) السيد 

ا تممعية.

حصة) 3.333م) (: املجموع)

ا تممعية.

ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

فمتح ينمير وتنتهي في)م3)د نبر ان كل)

سنة

التسيير):)ستسير الشركة ملدة غير)

احدودة ان طرف):

السيد يسن  شد الحمال للبطمقة)

.BE 68الوطنية  قم))79م

الحمال) كصم   أوائل  السيد 

.BE696(97(للبطمقة الوطنية  قم

بتوقيع) الزاة  ستكون  الشركة 

انفرد))ان طرف))واحد ان املسيرين)

))))اثنين.)

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

للدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

البيضمءـ)

5)فبرايرم)3))تحت عـدد) ( بتم يخ)

.764(53

بكتمبة) بملتسجيل  التصريح  تم 

للدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

البيضمء.

)تحت عـدد) 5)فبرايرم)3)) بتم يخ)

م48855)ان السجل التحليلي.

353 P

DRUM NEGOCE
 أسمملهم : 53.333 د هم

اقرهم: اركز  يمض م6 تقمطع شم ع 
لاليمقوت واصطفى املعمني  قم 69 

الطمبق الثمني  الدا  البيضمء
السجل التجم ي : 485955

التأسيس
بمو 9 عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)
شركة) تأسيس  تم  م)3)،) ينمير) (6
احدودة املسؤولية ذات الخصمئص)

التملية):
  DRUM NEGOCE (: التسمية)

.SARLAU
داخل) الشركة  تعنى  (: الغرض)
املغرب و خم  ه,)لفمئدتهم أو للغير ب:

وتصنيع) وتوزيع  وبيع  شراء)
والحمية) استحضرات  انتجمت 
وفي) املغرب  في  الصحية  والنظمفة 
الخم ج والعطو  والزيوت األسمسية.

التكوين واإلستشم ات.
املدة:)99)سنة.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)
إلى)م3)د نبر ان كل سنة.

م6  بمركز  يمض) ( اوطن) (: املقر)
واصطفى) لاليمقوت  شم ع  تقمطع 
الدا ) ( الطمبق الثمني) (69 املعمني  قم)

البيضمء)الدا  البيضمء.
تحديد  أسممل) تم  (: اململ)  أ3 
اقسمة) د هم  (53.333 في) الشركة 
بقيمة) ا تممعية  حصة  (533 إلى)
اكتتبة واحر ة) د هم للحصة,) 33م)
بملكمال كلهم بمسم السيد عبد العزيز)

اإلد ي�سي يحيموي.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير) ( (
عبد العزيز اإلد ي�سي يحيموي اسير)
أوسع) اع  احددة  غير  ملدة  للشركة 

الصالحيمت.)
والتسجيل) القمنوني  اإليداع  تم 
بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية)
بملدا  البيضمء)بتم يخ)9م)ينمير)م)3) 

تحت  قم)733م76.
التجم ي) السجل  البيضمء) الدا  

.485955
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CHAUSSURES NARA
SARL A.U

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة للشريك وحيد

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
م)3)  ينمير) (8 بتم يخ) الدا البيضمء)
للشريك) ( تم تحريرالقمنون األسم�سي)
بملخصمئص) تتميز  والتي  الوحيد 

التملية):
 NARA (: اإل تممعي) االسم 

.CHAUSSURES SARL A.U
أهداف) ان  (: الشركة) اوضوع 

الشركة):
تصنيع وتجم ة األحذية.

أو) بملتقسيط  البيع  الشراء،)
التوزيع) اإليداع،) الجملة،) بنصف 
أنواع) لكل  عماة  بصفة  والتجم ة 
أو) الجمهزة  األولية  واملواد  املنتجمت 
يتعلق) ام  وكل  واآلآلت  الجمهزة  غير 

بصنع األحذية.
املدة):)99)سنة.

املقر اإل تممعي):) يمض العملي زنقة)
م  الطمبق األول شقة  قم) ((3 م) قم)

الدا البيضمء.
33.333.33م  (: الشركة)  أسممل 
333م)حصة بقيمة) د هم اكون ان)
للواحدة) د هم  33م) قد هم) إسمية 

حر ت بملكمال نقدا عند اإلكتتمب.
السيد  شيد نشيط)333م)حصة.
التسيير):)تم تعيين كمسير للشركة)

ملدة غير احدودة.
السيد  شيد نشيط.

ان) تبتدئ  (: اإل تممعية) السنة 
فمتح ينمير إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.
األ بمح) ان  يقتطع  (: األ بمح)
اإلحتيمط) أ ل  ان  (5% الصمفية)
قرا ) حس9  يوزع  البمقي  القمنوني 

الشركمء.
لدى) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 
م)3)  فبراير) (3 بتم يخ) بملدا البيضمء)
التسجيل) وتم  (763738 قم) تحت 
تحت  قم) التجم ي  بملسجل 

.487963
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STE IMMOBILIERE ASTA
شركــة ذات اسؤولـــــــــيــــة احــدودة
 أسمملـهـــــم : 34.333.333) د هــــــــم
 اقــرهم اال ـتمـمعي :  4 اقماة لينم، 

تجزئة  قم مم، تدا ت
 عين الشق - الـدا  البيـضـمء
الزيــــمدة في  أســـــــممل الشركة

تحويــــل املـــقــر اال ــتمــــمعي للشركة
االئــمــة القــمنـــــــون األ ســم�سي

العــمم) الجمــع  احضر  بمقتضـــى 
البيضــمء) بملدا   املنعقـــــد  االستثنـمئـي 
قـــر ) (،(3(3 د نبر) 4م) بتم يخ)
العــقم يــــة) ( الشــركـــة) بمال ممع شركـــمء)

أســـــــطم))ام يلي):
الزيمدة في  أسممل))الشركة))بمبلغ))
ان) لرفعه  د هم  7.533.333)م)
د هم) 5333.م33) إلى) ((34.333.333
حصة) ( 75.333).م) ( وذلك بإصدا )
د هم للحصة)) 33م)  ديدة ان فئة)
بملكمال) واحـر ة  اكتتــبـة  ( الواحدة)
اـع)) اقـمصة  وذلك  االكتتمب  عنـد 
ديــون اؤكــدة،)سمئلــة ووا بــة))األداء)
علــى الشركـة))وبملتملــي تعديل البند)6 

و7)ان القمنون األسم�سي للشركة.
للشركة) اال ـتممعي  املقــر  تحــويل 
طريق) إشراق  االعممل  اركز  إلى 
6م)الطمبق))اكت9) الجديدة،)عمم ة)
الدا  اللبضمء) ( (- ( لسمسفة) (،(3  قم)
القمنون) ان  (4 البند) تغير  وبملتملي 

األسم�سي للشركة.
االئمة القمنون األسم�سي للشركة)
 STE IMMOBILIERE((العقم ية اسطم
 5/96 للقمنون  قم) طبقم  ( (ASTA
997م  فبراير) 3م) بتم يخ) الصمد  
بملقمنون) وتـتميمه  تغيــيره  تم  والذي 
فبراير) 4م) في) واملؤ خ  (21/05  قم)
 24/10 القمنون  قم) وكذا  ((336

املؤ خ في)))يونيو)مم3).  
األســم�سي)) النـــظمم  املصمدقـــة على 

بــعــد االئمــته.
لــدى) القــمنـونــي  االيــداع  تـــم 
التجم يــة) بمملــحكمــة  الضبـــط  كتمبــة 
دسمبر) ((9 بتــم يـخ) بملــدا البــيضـمء)

3)3))تحــت)) قم))759534.
نسخة قصد النشر واإلعالن

املسير

356 P

الشركة العقـــارية أســـكا
شركــة ذات اسؤولـــيــــة احــدودة

 أسمملـهـــــم : 6.333.333 د هـــم

اقــرهم اال ـتمـمعي : 7/5 زنقة كمي 

الـدا  البيـضـمء

الزيــمدة فــي  أســممل الشــركــة
العـمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

البيضمء) بملدا   املنعقد  االستثنـمئـي 

بتم يخ))33)د نبر)3)3)،)قـر ):

بمال ممع شركـمء)الشـركـة))العقم ية)

أسكـم))ام يلي):)

الشركة) في  أسممل  الزيــمدة 

اــن) لـرفعه  د هم  (953.333 بمبلـغ)

 6.953.333 الى) د هم  (6.333.333

حصة) (9.533 بمصدا ) وذلــك  د هم 

 ديــدة))ان فئة)33م)د هم للحصة.

الواحـدة اكتتــبـة واحـر ة))بملكمال)

اـع)) اقـمصة  وذلك  االكتتمب  عنـد 

ديــون اؤكــدة،)سمئلــة ووا بــة))األداء)

علــى الشركـة))وبملتملــي تعديل البند)6 

و7)ان القمنون األسم�سي للشركة.

تـــم االيــداع القمنوني بكتمبة) وقد 

التجم يــة) املحكمــة  لـدى  الضبط 

د نبر) ((9 بتم يخ) البيـــضمء) بملدا  

3)3))تحت عدد)):)759533. 
نسخة قصد البيمن

357 P

NEW BUSINESS TRADING
SARL AU

الشريك) قرا   احضر  بمقت�سى 

  (3(3 د نبر) 7م) ( بتم يخ) الوحيد 

بملدا  البيضمء)))تقر  ايلي):

الزيمدة في  اسممل الشركة بمبلغ)

ان) برفعه  وذلك  د هم  (433.333

د هم) (533.333 د هم الى) 33.333م)

حصة  ديدة ان فئة) (4333 بخلق)

وتحر ) تكتت9  للواحدة  د هم  33م)
بملكمال عن طريق املقمصة اع ديون)

واملسجلة) األداء) ووا بة  استحقة 

بملحسمب الجم ي للشريك الوحيد.

ان) و7) (6 للمواد) اتالزم  تعديل 

القمنون االسم�سي.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بملدا ) التجم ية  للمحكمة  الضبط 
البيضمء)بتم يخ)8)فبراير)3)3)))تحت)

عدد)م76447.
358 P

AGL EXPRESS 
SARL AU 

au(capital(de 10.000 Dhs
 Siège(social : 364 Unite(Lahcen

 Aghrib(Hay(Youssef(Ben
Tachfine(MARRAKECH

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
م)3)،) ينمير) فمتح  بتم يخ  املنعقد 

تقر ):
بشرى) ( السيدة) استقملة  قبول 
بلعنكود))ان اهماهم كمسير للشركة،)
بنبمضريف) لينة  السيدة  وتعيين 

كمسيرة للشركة ملدة غير احدودة.
تغيير اقر الشركة ان)364)وحدة)
لحسن اغري9 حي يوسف بن تشفين)
-)اراكش الى شقة  قم)7)عمم ة أ9م3 

ابواب اراكش)-)اراكش.
تحيين النظمم االسم�سي.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط بمملحكمة التجم ية بمراكش)
تحت  قم) م)3)،) ينمير) ((7 بتم يخ)
التجم ي) السجل  9948مم) قم 

37)34م.
359 P

KAPRIO
شركة ذات اسؤولية احدودة  

شريك واحد
برأسممل 333.333 د هم

املكت9 الرئي�سي : 4 شم ع القمئد 
أحمد )شم ع ال بم�سي)  الطمبق األول، 

إقماة دا  الفتح، الدا  البيضمء
نقل املكت9 الرئي�سي

بقرا  ان املسمهم الوحيد بتم يخ)
املكت9) نقل  تقر   م)3)،) ينمير) 3م)
قمئد) شم ع  (4 ان) للشركة  املسجل 
الدو ) سكن  بم�سي)) ال  )شم ع  أحمد)
األول إقماة الفتح بملدا  البيضمء.)الى)
العنوان الجديد)55)شم ع الز قطوني)
ه)) ك  م) الطمبق) الز قطوني  فضمء)

الدا  البيضمء.))))

        تم اإليداع القمنوني بمملحكمة)
بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 
5)فبراير)م)3)،)تحت  قم)73م764.
360 P

D & K BATHROOM
I.C.E(n° 001434928000005
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
السجل التجم ي :  الربمط 347)3م

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتمم ة)
بملربمط في)4م)د نبر)3)3)))واسجل)
بنفس املدينة بتم يخ)5))د نبر)3)3) 

تحت املرا ع التملية):
 RE37م)م OR 33343 DV

3535م.
)قر  الشريك الوحيد للشركة.)

 433.333 بمبلغ)  فع  أسمملهم 
د هم ليصبح)533.333)د هم.

القمنون) ان  و7) (6 املمدة) تغيير 
األسم�سي.

األسم�سي) القمنون  تحيين  إعمدة 
للشركة طبقم للتغييرات الوا دة.
إسنمد صالحيمت اإل راءات.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
د نبر) (33 بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

3)3))تحت  قم)39843م.
361 P

LOAD IN
 أسمملهم : 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : تجزئة كولف 
ستي اقماة 6) ا الشقة 3 الطمبق م 

بوسكو ة الدا  البيضمء
نقل املقر

الجمع) قرا ات  احضر  بمو 9 
املنعقد) للشركمء) االستثنمئي  العمم 
بتم يخ)6))نوفمبر)9م3))تقر  ام يلي):)
نقل املقر اال تممعي للشركة ان)
تجزئة كولف ستي اقماة)6))ا الشقة)
3)الطمبق)م)بوسكو ة الدا  البيضمء،)
م  بريستيج) (: الجديد) العنوان  إلى 
دائرة) ب  الشقة  (( الطمبق) م)) ب)
دا بوعزة طمم يس اقمطعة النواصر)

الدا البيضمء.)
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تغيير املمدة)4)ان النظمم األسم�سي.)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ البيضمء) للدا    التجم ية 

تحت  قم) 9م3)) ديسمبر) 7م)  

.7(37(8

362 P

اكت9 الحسمبمت)D&(S(COM)ش.م.م

اعتمد احمس9

شم ع الحزام الكبير تجزئة املوحدين إقماة
)يوسف)3) قم)م)الحي املحمدي البيضمء

الهمتف/)الفمكس)66.63.33.))35

 EMBALLAGE شركة
BELMOM

ش.م.م

املصمدقة على تفويت الحصص 
اإل تممعية 

العمم الجمع  احضر   بمقت�سى 

ينمير م)) بتم يخ) املنعقد   االستثنمئي 

شركة) اسمهمو  قر   م)3)،)

شركة) (،EMBALLAGE BELMOM
املسؤولية،) أسمملهم) احدودة 

واقرهم) د هم،) 33.333م) اال تممعي)

حي) البيضمء،) بملدا   اال تممعي 
5) قم) املجموعة) 3م) الدواة الزنقة)

البيضمء،) الدا   اوان  سيدي  (37

القيمم بملتعديالت التملية):)

 533 املوافقة واملصمدقة على بيع)

حصة ا تممعية ان طرف السيدة)

السيد) لفمئدة  بوكوطو3  اليكة 

اوالي الطمهرالبوشيني اد ي�سي.)

تحيين القمنون األسم�سي للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) التجم ية بملبيضمء)

م)3))تحت  قم)764955.

363 P

RIVA LIMITED
تعديل الغرض وتعديل القمنون 

األسم�سي 
 بمو 9 عقد عرفي اؤ خ بملبيضمء

واسجل) ((3(3 ديسمبر) (33 يوم)

 RIVA شركة) قر ت  املدينة  بنفس 

LIMITED)شركة ذات املهمم املحدودة)

واملقر الرئي�سي في):)

الدا ) الخماس  احمد  شم ع  (97
د هم) 33.333م) و أسمملهم) البيضمء)

ام يلي):)
وذلك) الشركة  غرض  تعديل  (-I

بإضمفة):)
استيراد وتصدير  ميع املنتجمت)
التجم ية والتجم ة بشكل عمم وأي نوع)

ان التجم ة في املغرب.
القمنون) ان  (( املمدة) تعديل  (-II

األسم�سي للشركة.)
III)-)تعديل القمنون األسم�سي.

اإليداع):)تم اإليداع القمنوني لدى)
مم  يوم) املحكمة التجم ية بملبيضمء)

فبراير)م)3))تحت  قم))3)765.
للنشر والبيمن

364 P

ABCA CONSULTING شركة
اقرهم اال تممعي : احل  قم م56، 
الوحدة 5 الحي املحمدي، اراكش

إعالن تعديلي
سجل تجم ي م7868

الوحيد) الشريك  قرا   بمو 9 
بتم يخ)4))ديسمبر)3)3)،)قر  السيد)

ابو النمدي شمدااين اميلي):)
للشركة) اال تممعي  املقر  نقل 
الحي) (5 الوحدة) م56،) ان احل  قم)
زنقة) (5 إلى  قم) اراكش  املحمدي،)
ابن قدااة إقماة قصبل السماللية)

اراكش.
ليصبح) الشركة  اسم  تغيير 

.»ADDED VALUE PARTNERS«
الرفع ان  أ3 امل الشركة ان)
د هم) (533.333 إلى) د هم  3.333م)
بواسطة الحسمب الشخ�سي للشريك)
الوحيد اقسمة على)5333)سهم ان)

فئة)33م)د هم اوزعة كمآلتي):)
 5333 السيد ابوالنمدي شمدااين)

حصة.
»ANNASEEH«(إضمفة شعم  تجم ي
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((5 بتم يخ) بمراكش  التجم ية 

م)3))تحت  قم)9856مم.
لإلشم ة والبيمن

365 P

MANAGEMENT SYSTEMS-

 DQS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم 7م) شم ع ابراهيم 

الروداني اقماة الفتح  قم 3 الطمبق 

م املعم يف الدا  البيضمء.
 قم التقييد في السجل التجم ي 

(84873

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) م)3)) ينمير) 3م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):)

تفويت حصص):)تفويت حصص)

فيلي9) بمتريك  ويبرو  الشريكين 

لفمئدة) ام يم  كوستويك  والسيدة 

 CABINETشركة (: الجدد) الشركمء)

VALYRIS)والسيدة هم ر عمم .

بمتريك) ويبرو  السيد  استقملة 

فيلي9 والسيدة كوستويك ام يم ان)

تسسير الشركة وتعيين السيدة هم ر)

عمم  اسيرة للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (9 بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

ينمير)م)3).

366 P

IPCL PRIVEE
شركة احدودة املسؤولية

 أسمملهم : 33.333,33م د هم

اقرهم اال تممعي : تجزئة سلوى  قم 

م شقة ) الطمبق األ �سي تيط اليل 

الدا  البيضمء

RC N°483635

املنعقد) العمم  الجمع  بمقت�سى 

بتم يخ)5))ديسمبر)3)3))تقر  اميلي):)

 زيمدة  أ3 امل الشركة ان)33.333م

د هم إلى)933.333.))د هم.

تحيين النظمم األسم�سي للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) البيضمء) للدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت عدد)764899.
لإلشم ة والبيمن

املسير)

367 P

 SOCIETE HONEST
CONSTRUCTION

شركة احدودة املسؤولية شريك 
وحيد

 أسمملهم : 33.333م د هم
اقرهماال تممعي : 3م زنقة احمد 

املجمطي الطمبق األول  قم 8 
املعم يف البيضمء
RC N°3733(3

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
م3)ديسمبر) بتم يخ) املنعقد بملبيضمء)

3)3))تقر اميلي):)
ان) الشركة  امل  زيمدة  ا3 
 (.333.333 الى) د هم  33.333م)

د هم.)
تحيين النظمم األسم�سي للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 
 3 بتم يخ) البيضمء) للدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت عدد)9)7639.
لإلشم ة والبيمن

املسير)

368 P

 FRUIT LAND TRADING
شركة ذات اسؤولية احدودة

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
 FRUIT LAND TRADING لشركة)
املتوا د اقرهم اال تممعي بسال،)حي)
الرقم) (( الطمبق) 8م) بلوك) السالم 

473،)تم إقرا  ام يلي):)
م)-) فع الرأسممل اال تممعي):)

 فع الرأسممل اال تممعي بمليونين)
ثالثة) ليصبح  (((.333.333( د هم)
وذلك) ((3.333.333( د هم) االيين 
ا تممعية) حصة  (((3.333( بإنشمء)
بتحويل) االكتتمب  عند  كليم  احر ة 
ان الحسمب الجم ي الدائن للشركة،)
وبهذا يصبح  أسممل الشركة كمم يلي):
الشريف) الحسن  (: السيد)

833.333.م)د هم
الشريف) اصطفى  (: السيد) (

633.333)د هم
السيد):) ضوان اعقول)633.333 

د هم
)املجموع))3.333.333)د هم.
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ذلك) تم  (: القمنوني) اإليداع  (- ((
تحت  قم) االبتدائية سال  بمملحكمة 

م3588)وبتم يخ)4)فبراير)م)3).
369 P

 CB FOOD
شركة ذات اسؤولية احدودة

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املتوا د اقرهم) (CB FOOD لشركة)
زنقة) (5 البيضمء) بملدا   اال تممعي 

 وجي اسل،)تم إقرا  ام يلي):)
م)-)تفويت حصص ا تممعية):)

السيد) حصص  تفويت  ميع 
شكري يمسين))533)حصة ا تممعية))
لفمئدة السيد شكري ابراهيم وبهذا)
يصبح الرأسممل اال تممعي للشركة)

كمم يلي):
333.م  ابراهيم) شكري  (: السيد)

حصة
املجموع):)333.م)حصة.)

))-)تعديل نظماي):)
طبقم لتفويت الحصص اال تممعية)
اجزء) اال تممعي  الرأسممل  سيصبح 

كمم يلي):)
السيد):)شكري ابراهيم)33.333م 

د هم.
املجموع)33.333م)د هم.

3)-)تحويل املقر اال تممعي):)
الجنيد) زنقة  (: سيصبح) حيث 
إقماة) االايرات  حي  الكبير  أ سمت 
الدا ) (- املعم يف) (6 ايرادو  أ الرقم)

البيضمء.)
4)-)استقملة وتعيين اسيروحيد):)

يمسين) شكري  السيد  استقملة 
شكري) السيد  وتعيين  اهماه  ان 
ملدة) للشركة  وحيد  كمسير  ابراهيم 

غير احدودة.
5)-)التوقيع اال تممعي):)

يأخذ بعين االعتبم  توقيع السيد)
تعماالت) في  ميع  ابراهيم  شكري 

الشركة.
القمنوني) الشكل  تحويل  (- (6

للشركة):)
حيث تم تحويل الشكل القمنوني)
اسؤولية) ذات  شركة  ان  للشركة 
اسؤولية) ذات  شركة  الى  احدودة 

احدودة بمسمهم واحد.

ذلك) تم  (: القمنوني) اإليداع  (- (7

البيضمء) للدا   التجم ية  بمملحكمة 

تحت  قم)765385)وبتم يخ)مم)فبراير)

م)3).

370 P

 IDICO SERVICE

RECOUVREMENT
SARL

شركة ذات اسوولية احدودة

برأ3 امل : 33.333م د هم.

املكت9 اال تممعي: 353 ، شم ع 

احمد الخماس - الطمبق العمشر 

اكت9  قم 3 و 4 - الدا  البيضمء

.RC : 409.899. / I(F : 26092498

نقل املكت9 الرئي�سي
بمقت�سى احضر خمص بتم يخ)6م 

نوفمبر)3)3)،)تقر  اميلي):

العنوان) إلى  الرئي�سي  املقر  نقل 
7م  املكت9  قم) م-)) زنقة) التملي:)

كسمو3)4)لفليت الدا  البيضمء)؛

النظمم) ان  (4 املمدة) تعديل 

األسم�سي.

املحكمة) في  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بملدا  البيضمء)،)في)3)فبراير)

م)3))برقم)م76388. 
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Fiduciaire(3G

Rue(Alhoudhoud(Casablanca 8م

Tél : 35.((.((.73.83

EMAIL(:(fiduciaire3g1@gmail.com

 ARA MEDIC
شركة احدودة املسؤولية 

قر ) ((3(3 ديسمبر) 7م) بتم يخ)

الجمع العمم االستثنمئي ام يلي):)

)-الحل املسبق للشركة ابتداء)ان)

تم يخ القرا .)

 BENNOUNA السيد) تعيين  (- (

تخويله) اع  للشركة  اصفيم  (ADIL

اسمطر) إلتممم  الصالحيمت   ميع 

وا راءات التصفية.)

:)شم ع) تحديد اقر التصفية في) (-

سمية اقماة شهرزاد)3)البيضمء.

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم  (-
بتم يخ البيضمء) للدا    التجم ية 
 )م)فبراير)م)3))تحت عدد)765353.
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ALLIANCE DISTRIBUTION
»SARL

زيمدة  أ3 اململ
ينمير) ((6 بتم يخ) تقرير  بمو 9 
شركمء) (، البيضمء) الدا   في  م)3))
 ALLIANCE DISTRIBUTION(شركة
اسئولية) ذات  شركة  (،SI-SARL
100،000د هم،) برأسممل) احدودة،)
 3 الطمبق) الحرية  زنقة  3م) واقرهم)

الشقة)5)الدا  البيضمء)ام يلي:
زيمدة  أ3 اململ بمبلغ)3،300،000  
 100،000 ان) ا تفع  حيث  (، د هم)

د هم إلى)3،400،000)د هم.
 3،400،000 البملغ) اململ   أ3 
د هم اقسم إلى)34،000)سهم بقيمة)

33.33م)د هم لكل سهم:
(....... يوسف) عمراني  السيد 

11،220)سهم.
السيد العمراني خليل)…)11،560 

سهم.
(..... احمد) العمراني  السيد 

11،220)سهم.
أي ام اجموعه........)34333)سهم
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
5م  بتم يخ) التجم ية في الدا  البيضمء)

فبراير)م)3)،)برقم)765556.
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    STE COFELY MAROC
.S.A     

 أ3 اململ: 36.333.333 د هم
املقر الرئي�سي: 3) شم ع الرشيدى 

الدا  البيضمء
RC: 113451

5م  بتم يخ) خمص  عقد  بمو 9 
إدا ة) اجلس  أحمط  (، ((3(3 يونيو)
بملقرا ات) علمم  (cofely( maroc

التملية:
 MR BART السيد) استقملة 

BOESMANS)))ان وا بمته كمدير.

إيداعه) تم  القمنوني:) اإليداع 

بملدا ) التجم ية  املحكمة  بسجل 

 (3(3 نوفمبر) 3م) بتم يخ) البيضمء)

برقم)753439 .
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STE BERRECHID GAZ
SARL   

شركة ذات اسؤولية احدودة

  أسممل:  533.333.م د هم

املقر الرئي�سي: دوا  كراة ، د وة ، 

برشيد ،

RC(n° : 63

توسيع غرض الشركة واالئمة 
النظمم األسم�سي

العمم) الجمع  اداوالت  على  بنمًء)

االستثنمئي للمسمهمين في)4م)ديسمبر)

قر  املسمهمون في الشركة) (، ((3(3

 BERRECHID« بمسم) املعروفة 

:GAZ«(S.A.R.L

املؤس�سي) الغرض  نطمق  توسيع 

الفقرتين) استبدال  طريق  عن 

النظمم) ان  (( املمدة) ان  األوليتين 

األسم�سي)»الغرض اال تممعي)»)بفقرة)

 ديدة.

اآلن) الفقرة  هذه  صيمغة  ستتم 

على النحو التملي:

الغمزات) وبيع ونقل وتوزيع  شراء)

املضغوطة أو املسملة أو الذائبة)؛

النظمم األسم�سي للشركة) ( االئمة)

تطبيق) في  الجديد  التشريع  اع 

و3م-4)  35-م)) القمنونين  قم)

 5-96 القمنون) ( واملعدالن) املكمالن 

املسؤولية) ذات  بملشركمت  املتعلق 

املحدودة)؛

السيد) احدودة،) غير  ملدة  تأكيد 

احمد بكري في اهماه كمسير وحيد.

املحكمة) في  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((3 بتم يخ) برشيد  االبتدائية 

م)3)،)تحت  قم)م6.
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4445 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

GLOBAL MEDIA AFRICA
الزيمدة في الرأسممل

اؤ خ) عرفي  عقد  بمو 9 

م)3)   ( ينمير) ((3 يوم) بملبيضمء)

واسجل بنفس املدينة قر ت شركة)

شركة) (GLOBAL MEDIA AFRICA

و  أسمملهم) املحدودة  املهمم  ذات 

املقر)) ( ذات) د هم,) 333.333.م)

 RUE الرئي�سي))في الدا  البيضمء):)5مم

DES MIMOSAS BEAUSEJOUR)ام)

يلي):

بمبلغ)) الرأسممل  في  الزيمدة 

ان) لرفعه  د هم  ((.333.333

 3.333.333 إلى) د هم  333.333.م)

حصة) ( ((3.333 د هم ودلك بإنشمء)

ان فئة)33م)د هم للواحدة.

القمنون) ان  و7) (6 املواد) تعديل 

األسم�سي للشركة.

األسم�سي) النظمم  صيمغة  إعمدة 

للشركة.

اإليداع:)ثم اإليداع القمنوني لدى)

التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 

م)3)،)) فبراير) 5م) يوم) بملبيضمء)

وتحت  قم)765544.
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  CHOCOMAR  TENDANCIA
ش.م.م.

الرأسمــمل:  633.333.) د هم

املقر اإل تممعي:  اقماة بمسيو زنقة 

طم ق بن زيمد الطمبق الثملث  يليز 

بمراكش

التسيير الحر
الحر) التسيير  عقد  بمقت�سى 

تم) فقد  ((3(3 نونبر) 7م) بتم يخ)

اعطمء)التسيير الحر ان طرف شركة)

بمسيو) اقماة  الكمئنة  شوكوام ،)

الثملث) الطمبق  زيمد  بن  طم ق  زنقة 

 يليز بمراكش املسجلة في املحكمة)

الرقم) تحت  بمراكش  التجم ية 

ابتسمم) ( و املمثلة بملسيدة) 475.مم)

الدبمغ ز يويل كمسيرة).

توندونسيم) الشركة  لفمئدة 

بزنقة) الكمئنة  ديفلوبمون 

 5 األندلس  قم) اقماة  يوغوسالفيم 

 يليز بمراكش املسجلة في املحكمة)

الرقم) تحت  بمراكش  التجم ية 

ابتسمم) واملمثلةبملسيدة  3م36.7م)

الدبمغ ز يويل كمسيرة.
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                                                                  STE VERA PHARMA

شركة ذات اسؤولية احدودة

تفويت حصص ا تممعية وتمديد 
الغرض اال تممعي         

العمم) ( الجمع) قرا   بمقت�سى 

بتم يخ استثنمئية  بصفة   املنعقد 

 3م)نونبر)3)3)،)قر  شركمء)الشركة))

ش.م.م.) فم اـــــــــــــم«) ڨيــــــرا  ( ( («  املسممة)

)ام يلي):

تفويت الحصص) ( املصمدقة على)

(،(3(3 نونبر) 3م) اال تممعية بتم يخ)

للحصص) الجديد  التقسيم  واثبمت 

اال تممعية املكونة لرأسممل الشركة)

كمم يلي):)

بنسبة)) هيمدي،) سعمد  السيدة  (

 533 (...... ا تممعية) حصة  (533

حصة.

بنسبة) الغربي  اصطفى  السيد 

ا تممعية.....533  حصة  خمسممئة 

حصة).

333م   ( ( ( ( 333م)حصة ا تممعية)

حصة.

الغربي) اصطفى  السيد  تعيين 

كمسير  ديد للشركة.

)تمديد غرض الشركة)

)تعديل القمنون االسم�سي).

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بمدينة) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

ينمير) ((( بتم يخ) البيضمء،) الدا  

م)3)،)تحت عدد)93))76.
)))للنشــــر و البيــــــمن

378 P

STE. KAN IMMOBILIER

SARL

تحويل املقر الرئي�سي

املنعقدة) املداولة  بمقت�سى 

بملدا البيضمء)بتم يخ)5م)ينمير)م)3) 

قر  شركمء)الشركة ام يلي):

للشركة) اإل تممعي  املقر  تحويل 

اإلقمامت) وملم3  عين  زنقة  م)) ان)

بمملقر) وتثبيته  بو كون  املتحدة 

يوسف) اوالي  شم ع  (56 الجديد)

الطمبق الثملث الشقة)4م.

القمنون) ان  (4 الفصل) تغيير 

األسم�سي للشركة.

تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة)

التجم ية للدا البيضمء)بتم يخ)8)فبراير)

م)3))تحت عدد)764495.
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         STE COFELY MAROC

.S.A

 أ3 اململ: 36.333.333 د هم

املقر الرئي�سي: 3) شم ع الرشيدى 

الدا  البيضمء

RC: 113451

بتم يخ) خمص  احضر  بمو 9 

،)أخذ اجلس إدا ة) ((3(3 يوليو) ((7

بملقرا ات) علمم  (cofely( maroc

التملية:

ايكيل) فيلي9  السيد  استقملة 

اهماه) ان  ( ( ( (PHILIPPE MIQUEL

السيد)) تعيين  تنفيذين  كرئيس 

يوسف بنعلي اديرا عمام.

إيداعه)) تم  القمنوني:) اإليداع 

البيضمء) بملدا   التجم ية  املحكمة 

برقم) ((3(3 أكتوبر) 3م) بتم يخ)

. 753443
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 STE  CAFE GLACIER LE
   CENTRAL

شركة احدودة املسؤولية 
 أسممل ا تممعي :  33.333م د هم 

املقر اال تممعي: الدا  البيضمء، 5)، 
زنقة حفيظ إبراهيم      

 ) زنقة شمتوبريمن سمبقم)

حي غوتييه 

تغير اسم الشركة
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستمذة حنمن التمئ9 اوثقة بملدا )

البيضمء)،)بتم يخ)8))أكتوبر)9م3))ثم)

عقد الجمع العمم االستثنمئي لشركة)

(«((CAFE GLACIER LE CENTRAL(«
شركة احدودة املسؤولية،)حيث قر )

الشركمء)الجدد ام يلي:)»

 CAFE (« ( الشركة ان) اسم  تغير 

GLACIER LE CENTRAL))»إلى شركة))

احدودة) شركة  ( (»LARSONS («

املسؤولية.

بمسم) املتعلق  (4 الفصل) تعديل 

الشركة بملقمنون األسم�سي.)

بملسجل) القمنوني  اإليداع  وتم 

بملدا ) التجم ية  للمحكمة  التجم ي 

بتم يخ))))) 7م7638) تحت عدد) البيضمء)

33)فبراير)م)3).
األستمذة حنمن التمئ9
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 STE TEA WORLD
 COMPANY

شركــة  ذات اسؤولــــية احـــــدودة 
 أسمملهم :   333.333,33.م)

اقرهم اال تممعي :  5 زنقة عبد 

الرحممن بن غزالة - سمبقم : 

كبيتمن بيرطروندو - 

عين البر ة – الحي املحمدي  -

 الدا  البيضـــــمء

الزيــمدة فــي  أســممل الشــركــة
العـمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

البيضمء) بملدا   املنعقد  االستثنـمئـي 
بتم يخ))33))د نبر)3)3))قـر 

 TEA((«((بمال ممع شركـمء)الشـركـة

WORLD COMPANY«))ام يلي):)



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4446

الزيــمدة في  أسممل الشركة بمبلـغ)
ان) لـرفعه  د هم  7.333.333م)
333.333.م))د هم)))إلى)38.333.333 
د هم وذلـك بإصدا )73.333م)حصة)

 ديـدة ان فئة)33م)د هم للحصة
الواحـدة اكتتــبـة واحـر ة))بملكمال)
اـع)) اقـمصة  وذلك  االكتتمب  عـــنـد 
ديــون اؤكــدة),)سمئـــلــة ووا بــة األداء)
وبملتملــي تعديـــل البند) ( علــى الشركـة)
7)و)8)ان القمنون األسم�سي للشركة).

تـــم االيــداع القمنوني بكتمبة) وقد 
التجم يــة) املحكمــة  لـدى  الضبط 
د ــنبر) ((9 بتم يــــخ) البيـــضمء) بملدا  

3)3))تحت عدد)759533. 
نسخة قصد البيمن
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 STE MENUISERIE
REDRADO

شركــة ذات اسؤولــيــــة احــدودة
 أسمملـهـــــم 4.333.333,33 د هــــــــم

اقــرهم اال ـتمـمعي:  7/5  زنقة كـــمي  
الدا  البيضمء  

الزيــمدة فــي  أســممل الشــركــة
العـمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
البيــضمء) بملدا   املنعـــقد  االستثنـمئـي 

بتم يخ)33)د ــنبر3)3),)قـــــــــر 
شـركـة)) ( شركـمء) بمإل ممع 
 STE (« ( ) يد ادو) اونــــويــــز ي)
Menuiserie(REDRADO))«))ام يلــي):)
الشركة) في  أسممل  الزيــمدة 
لـرفعه) د هم  ((.533.333 بمبلـغ)
الى) ( د هم) ( ( اــن4.333.333)
بمصدا ) وذلــك  د هم  (6.833.333
533.))حصة  ديــدة))ان فئة)333.م 
اكتتــبـة) الواحـدة  للحصة  د هم 
االكتتمب) عنـد  بملكمال  ( واحـر ة)
(, اؤكــدة) ديــون  ( اـع) اقـمصة  وذلك 
علــى الشركـة)) األداء) ( سمئلــة ووا بــة)
ان) و7) (6 البند) تعديل  وبملتملــي 

القمنون األسم�سي للشركة).
تـــم االيــداع القمنوني بكتمبة) وقد 
التجم يــة) املحكمــة  لـدى  الضبط 
د نبر) ((9 ( بتم يخ) البيـــضمء) بملدا  

3)3)،))تحت عدد)):)م75953. 
نسخة قصد البيمن
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SOCIETE CHANIFAR
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE
 AU(CAPITAL(DE : 10.000.00

DIRHAMS
 SIEGE(SOCIAL : RUE 15 HAY

ZIANI AIN BNI MATHER
 REGISTRE DE COMMERCE

N°3(767
العمم)) الجمع  احضر  بمو 9 
ينمير) 9م) بتم يخ) املنعقد  اإلستثنمئي 

م)3))تقر  ام يلي):
السيدة) وتعيين  الشركة  حل 
لبطمقة) الحمالة  خديجة  فراجي 
  FD5959م الوطنية  قم) التعريف 

اصفية للشركة.
بمملقر) التصفية  اوقع  تحديد 

اإل تممعي للشركة.
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة)
فبراير) (( بتم يخ) بو دة  التجم ية 

م)3))تحت عدد)386.
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 SYNDIC AL IHSSANE 
 أسمملهم: 33.333م د هم

 املقر اال تممعي :إقماة اإلحسمن  قم 
م5 ج أش 37 اراكش

السجل التجم ي: 98855
حـل و تصفية الشركـة

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
م)3)،)) فبراير) فمتح  بتم يخ  املنعقد 
وتصفيتهم) الشركة  حل  تم  فقد 

بطريقة ودية.
))لقد تم تعيين السيد امليشني عبد)
إقماة اإلحسمن) 3م) الهمدي السمكن)

عمم ة)55)ابروكة،)اراكش.
))كمصفي للشركة و توكيله بإتممم)
بتصفية) املتعلقة  العمليمت   ميع 

الشركة.
)))املقر اال تممعي لتصفية الشركة)
م5)ج أش) إقماة اإلحسمن  قم) (: هو)

37)اراكش.)))))))

بمملحكمة) والتسجيل  اإليداع  تم 
بتم يخ)) بمراكش،) التجم ية 

12/02/2021)تحت  قم))5)35)م .
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 Sté HODLAM
شركة احدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
 أسمملهم:      3.333م       د هم

املقر اال تممعي : 7م) شم ع ابراهيم 
الروضمني الطمبق األول شقة  قم 3 

سكن الفتح -الدا  البيضمء
RC : 383453
تصفية الشركة

بمو 9 عقد عرفي اؤ خ بملبيضمء)
بتم يخ)6))ديسمبر9م3))قر  الشريك)
HODLAM))،)شركة) الواحد لشركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  احدودة 

الواحد ام يلي):))
-تصفية الشركة.

تعيين السيدة مليمء) -قر  الشركمء)
فضيل للقيمم بملتصفية.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ( فبرايرم)3)) (8 في) بملبيضمء)

عدد)764534.
386 P

ائتممنية زامم)

 63،)وا هة املر3))قلعة السراغنة

3م.م3.مم.36.73

الشابي متال
حل  شركة الشمبي اتمل شركة 

احدودة املسؤولية
املقر اإل تممعي :حي الهنمء)   قم 

938) قلعة السراغنة 
 قم السجل التجم ي : 3م6

بمو 9 عقد عرفي اثبت إاضمؤه)
قر  الجمع) يوليو8م3)) )م) ( ( بتم يخ)
وديم) الشركة  حل  االستثنمئي  العمم 
وتعيين كمصفي للشركة السيد حمل)
التعريف) لبطمقة  الحمال  الشمبي 

.Y43686(الوطنية  قم
  ( الهنمء) حي  الشركة:) حل  -اقر 

 قم)938))))قلعة السراغنة.

بكتمبة) امللف  إيداع  تم  وقد 
بقلعة) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 
السراغنة بتم يخ)6)ام 93م3))تحت)

 قم)2019/74.
387 P

A M I F I
شركة اسمهمة 

 أ3 املهم : 333.333 د هـــــــــــــــــــــم
اقرهم اال تممعي : بملدا البيضــمء- 

)4، شم ع عبد الكريم الخطمبي
حل الشركة

-)إن الجمعية العماة غير العمدية)
  (3(3 ديسمبر) 5م) بتم يخ) املنعقدة 

قد):
للشركة) املسبق  الفسخ  قر ت 

و علهم في حملة تصفية.
الكتمني) السيدة  قية  عينت 

اصفية))للشركة.
التصفية) اقر  حددت 
عبد) شم ع  (،4( بملدا البيضمء،)

الكريم الخطمبي.
لدى) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية) املحكمة  ضبط  كتمبة 
م)3)   فبراير) (8 بتم يخ) بملدا البيضمء)

تحت  قم)764443.
388 P

 SOCIETE AIR FREIGHT ONE
A.F.O
SARL

شركة احدودة املسؤولية
 أسمملهم : 33333م د هم

املقر اإل تممعي : فضمء بمكي  كن 
زنقة احمد سميحة وبيير بران 

الطمبق 3 املكت9 334 الدا البيضمء
بملبيضمء) عرفي  عقد  بمو 9 
قر ) (،(3(3 ديسمبر) ((5 بتم يخ)
 SOCIETE AIR لشركة) الشريكمن 
FREIGHT ONE A.F.O SARL)شركة)

احدودة املسؤولية ام يلي):
تصفية الشركة.

السيد) تعيين  الشريكمن  قر  
احمد كريم فوزي للقيمم بملتصفية.
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بمكي) فضمء) (: هو) التصفية  اقر 
 كن زنقة احمد سميحة وبيير بران)
الطمبق)3)املكت9)334)الدا البيضمء.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 
بملبيضمء)في)33)ديسمبر)3)3))تحت)

عدد)884)76.
389 P

 Sté ESSALINE
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية  املحدودة
 أسمملهم : 33.333     د هم

املقر اال تممعي: 3م زنقة الحرية 
C/O(C.A  6 الطمبق 3 الشقة

الدا البيضمء
   RC : 336 929
 IF : 15292205  

I.C.E : 000305412000040
حل وتصفية الشركة

اؤ خ) عرفي  عقد  بمو 9 
  (3(3 ديسمبر) م3) بتم يخ) بملبيضمء)
 ESSALINE لشركة) الشركمء) قر  
املسؤولية)) ذات  شركة  (، (.S.A.R.L

املحدودة ام يلي):
-حل وتصفية الشركة.

-قر  الشركمء)تعيين السيدة إيممن)
احسمين للقيمم بملتصفية.

زنقة) 3م) هو:) التصفية  -اقر 
C/O(C.A  6(الحرية الطمبق)3)الشقة

الدا  البيضمء.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  -تم 
التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (, فبرايرم)3)) (39 في) بملبيضمء)
وبملسجل الزاني  قم) (764747 عدد)

.4583
390 P

 HEMO EXPRESS  شركة
شركة احدودة املسؤولية

املنعقد) العمم  للجمع  تبعم 
قر ) ديسمبر3)3)) ((8 ( بتم يخ)
  HEMO EXPRESSشركة اسمهمو 
البملغ  أسمملهم)) املسؤولية  احدودة 
اقرهم) والكمئن  33.333مد هم 
زنقة) بملدا  البيضمء،)م) ( اال تممعي)

صبري بو معة الطمبق)م)الشقة)6 .

م-)حل الشركة.)
نمجي) السيد  ممل  )-تعيين 

اصفيم للشركة.)
(: لتصفية) املقر   -3العنوان 
زنقة) البيضمء،)م) الدا   ( الشركة)

صبري بو معة الطمبق)م)الشقة)6.
لدى) القمنوني  اإليداع  تم  (
التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 
  764(46 تحت  قم) بملدا البيضمء)

بتم يخ)5)فبرايرم)3).
391 P

 IMMOBILIERE AL  شركة
   IBTISSAMA

شركة احدودة املسؤولية
تبعم للجمع العمم املنعقد بتم يخ))
4))ديسمبر3)3))قر  اسمهمو شركة

 IMMOBILIERE AL IBTISSAMA
البملغ  أسمملهم)) املسؤولية  احدودة 
اقرهم) والكمئن  33.333,33مد هم 
تجزئة) بملدا البيضمء،6) ( اال تممعي)

سم ازان زنقة)))سيدي اوان):
م-)حل الشركة.)

ملين) ابراهيم  السيد  )-تعيين 
اصفيم للشركة.)

(: لتصفية) املقر   -3العنوان 
تجزئة) البيضمء،6) الدا   ( الشركة)

سم ازان زنقة)))سيدي اوان.
لدى) القمنوني  اإليداع  تم  (
التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 
  76338( تحت  قم) بملدا البيضمء)

بتم يخ فمتح ينميرم)3).
392 P

بول تيكس
 ش.ذ.م.م.ش.و

   PAULA TEX
S.A.R.L AU  

شــــركــة ذات اـسؤولـيـة اـحدودة 
شريك وحيد.

الرأسممل  اال تممعي : 33.333.33م 
د هم

املقر اال تممعي:793 اكر  إقماة 
املسم  - اراكش

حـل   وتصفية الشركـة
العمم) الجمع  I-بمقت�سى 
بتم يخ) املنعقد   االستثنمئي 
7))ينميرم)3)))فقد تم حل الشركة)

وتصفيتهم بطريقة ودية.

السيدة) استقملة  قبول  تم  لقد 

PONT( Marie- كلير) ام ي-) بون 

7997م5AIم         سفر  قم) Claire واز 

ان اهمم التسيير وتعيينهم كمصفية)

بإتممم  ميع) وتوكيلهم  للشركة 

العمليمت املتعلقة بتصفية الشركة.))))))))

املقر اال تممعي لتصفية الشركة)

(- املسم ) إقماة  اكر   (793 (: هو)

اراكش.

II-تم اإليداع والتسجيل بمملحكمة)

34)فبراير) ( التجم ية بمراكش،)بتم يخ)

م)3))تحت  قم)6م)3)م.

393 P

MATELEC LIGHTING

شركة احدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

 أسمملهم :      33.333,33م      د هم

املقر اال تممعي : شم ع  عفر بن 

حبي9 ، إقماة املشرق ) ،الطمبقم 

شقة 3 بو كون ، الدا  البيضمء 

RC : 433849

تصفية الشركة
اؤ خ) عرفي  عقد  بمو 9 

نوفمبر3)3)،) 7م) بتم يخ) بملبيضمء)

لشركة) الواحد  الشريك  قر  

شركة) (،MATELEC LIGHTING

الشريك) ذات  املسؤولية  احدودة 

الواحد ام يلي):

-تصفية الشركة.

صبري) النبي  عبد  السيد  -تعيين 

للقيمم بملتصفية.

شم ع) ((9 (: هو) التصفية  -اقر 

اعم يف) املم يني  إسحمق  أبو 

الدا البيضمء.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ( ينميرم)3)) ((7 في) بملبيضمء)

عدد)م88)76.

394 P

شركة سيتراديت 

شركة احدودة املسؤولية

RC : 415051

إختتمم التصفية

العمم) الجمع  عقد  بمقت�سى 

 (3(3 م))ديسمبر) اإلستثنمئي بتم يخ)

قر  اسمهمو الشركة ام يلي):

التصفية النهمئية للشركة.

إبراء)ذاة املصفي السيدة))املغمزلي)

صفمء.

التشطي9 على السجل التجم ي.

تم القيمم بمإليداع القمنوني لدى)

التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 

 4857 تحت  قم) بملدا البيضمء)

بتم يخ)3م)فبراير)م)3).
الخص ان أ ل النشر

395 P

 LIBRAIRIE PAPETERIE شركة 

 LES ROSIERS

 SARL 

ذات اسؤولية احدودة 

 أسمملهم:  3.333,33)  د هم 

اقرهم اال تممعي  : تجزئة الو ود 

العوااة قطعة  قم 69) بني اكمدة 

طنجة

العمم) الجمع  احضر  بمو 9 

 (3 ( بتم يخ) املنعقد  االستثنمئي 

ديسمبرم)3))تم االتفمق على:

حل اسبق للشركة.)

عبد) يعقوب  بن  السيد  تعيين 

وتحديد) للشركة  .كمصف  ( الكريم)

اقر الشركة كمقر للتصفية.)

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) فبرايرم)3)) بتم يخ3)

)37م.

396 P
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V F C TECHNIQUE
S.A.R.L 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 أسمملهم : 33.333م   د هم

املقر : 57 شم ع  نين اقم اة  اتك 

حي القد3 3م36) الدا  البيضمء

السجل التجم ي عدد: م84م43

حل شركة
يوم) استثنمئي  احضر  بمقت�سى 

 VFC((4م)ينميرم)3)،)قر ت))شركة.

املعرفة) (TECHNIQUE S.A.R.L

بإسهمب أعاله ام يلي:

 VFC TECHNIQUEشركة( -حل) (

   .S.A.R.L

الريمحي) عزيز  السيد  -تعيين  (

اصفي الشركة.

شم ع) (57 هو) التصفية  اكمن  (-

 نين اقم اة  اتك حي القد3)3م36) 

الدا  البيضمء.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  -تم  (

بتم يخ بملبيضمء)  التجم ية 

8)فبرايرم)3))تحت  قم)764538.

397 P

 STE. TOTALMAR

 LOGISTIQUE
SARL AU

يوم) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) إنشمء) تم  م)3)) فبراير) فمتح 

ذات الخصمئص التملية):

 STE. TOTALMAR (: التسمية)

.LOGISTIQUE  S.A.R.L AU

44م) معة) :)حي الهنمء) قم) املقر)

الد ا كة اكمدير.

غرض الشركة):)

نقل السلع لحسمب الغير.

الرأسممل):)33.333مد هم اقسم)

33م  333م)حصة نقدية ان فئة) إلى)

د هم):

السويني اسماة)333م)حصة.

السويني) شخص  في  التسيير 

اسماة.

بمملحكمة) ( اإليداع القمنوني وضع)
التجم ية بمكمدير يوم)5م)فبراير)م)3) 
5)983)والسجل التجم ي) تحت  قم)

تحت)م9م46.
)اقتطف قصد اإلشهم 

397P مكرر

Cabinet(IDJAMAA(CONSEILS 
 Siège(social(:(N°704,(LOT(MESUGINA,

DRARGA, AGADIR
Tél : 36-6(-64-88-)م

E-mail(:(Idjamaa.conseils@gmail.com

STE SAB - TOP
العمم)) ( الجمع) ( بمقت�سى احضر)
والذي) (25/01/2021 في) املنعقد 
ذات) شركة  تأسيس  بمو به  تم 

اسؤولية احدودة اميزاتهم كملتملي):)
.STE SAB-TOP(:(االسم التجم ي

اسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)
احدودة.

الرأسممل):)33.333م)د هم).
حيث يتوفر):

السيد عبد هللا صمبر على):)333م 
حصة.

الهدف):)انعش العقم .
حي املستقبل بلوك ب) (: العنوان)

 قم)53))اكر  الد ا كة أكمدير.
فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 

ينمير إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.
تسير ان طرف السيد) (: التسيير)

عبد هللا صمبر.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 16/02/2021 في) بأكمدير  التجم ية 

تحت))الرقم الترتيبي)98353.
398 P

CABINET  JCE
  AGREE PAR L’ETAT

JCEEXPERTS@GMAIL.COM

 STE SAMA EL MEKNASI
 SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة
تأسيس

في) املؤ خ  للعقد  طبقم 
تم) الول  بميت  (08/01/2021
احدودة)))) املسؤولية  شركة  تأسيس 

بملخصمئص التملية):))

 SAMA EL MEKNASI (: االسم)

.SARL AU

 TRAVAUX DIVERS (: الهدف)

.OU DE CONSTRUCTION
33.333م  (: املجموعة)  أسممل 

)امئة الف))د هم.

التسيير):)السيد))حميش هشمم.
املقر اال تممعي):)بلوك)C) قم)6مم 

امر)5)حي النهضة ايت الول.

املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القمنوني  اإليداع  تم 

بمملحكمة) التجم ي  بملسجل 

33م   تحت  قم) النزكمن  االبتدائية 

بتم يخ)19/01/2021.

399 P

 SOCIETE SM MERVEILLE

 SUD
S.A.R.L. A.U

 Société(à(Responsabilité(Limitée

au(Capital(de 100.000 Dhs

 Adresse : AV(EL(MAHDI(BEN

 TOMART(N°73 GUELMIM

ICE : 002726208000058

تـــأسيــس  شركة
بتم يخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2021/01/25

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد))بمملميزات التملية):

التسمية):))شركة ا3 ام ايغفمي.

املقر اال تممعي):)شم ع املهدي بن)

توارت الرقم)73)كلميم.

د هم) 33.333م) (: الرأسمـــــــــــــمل)

فئة) ان  حصة  333م) على) اقسمة 

33م)د هم.

الهـــــــــــــــــدف):))اطعم.

الشــــــــــــــركمء):)

)))يمسين املعطصم)):)333م))حصة.)

املسير القمنوني:)يمسين املعطصم.))

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ) بكلميم  االبتدائية 
08/02/2021 تحت  قم)2021/53. 
400 P

 STE PRESSING TAMDA
SARL 

ICE : 33(7(6334333333
شركة احدودة املسؤولية

إعالن عن تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ))
شركة) تأسيس  تم  (05/02/2021
احدودة املسؤولية ذات الخصمئص)

التملية):)
 STE PRESSING ( (: التسمية)

.TAMDA((Sarl
:)شم ع الحنصملي) املقر اال تممعي)

 قم)6))الخيمم)))اكمدير).))
الهدف):)غسل الز ابي واملالبس.

33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 
د هم.

التسيير):) شيد ابراح).
املدة):)99)سنة.

السنة اململية):))فمتح ينمير حتى)م3 
ديسمبر).

بملسجل) الشركة  تسجيل  تم 
  98343 تحت  قم) ( التجم ي بمكمدير)
السجل) 16/02/2021) قم  بتم يخ)

التجم ي)مم)46.
401 P

 STE PRESTAVERT  
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد

 أسمملهم : 33.333م د هم
اقرهم اإل تممعي : إقماة انم ة )، 
عمم ة 3، الشقة 3)3، فونتي 

العليم، أكمدير
تـأسـيـس شــركة

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع القمنون) م)3)) فمتح فبراير)
احدودة) لشركة  التمسي�سي 
الوحيد) الشخص  ذات  املسؤولية 

تحمل الخصمئص التملية):))
 Prestavert(الـتـسـميـــــــــــــــة)))):))شركة(

 .SARL AU
شركة ذات املسؤولية) ( (: الشكل)

املحدودة))ذات الشخص الوحيد.
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الـمـوضـــــوع):
واالستطالعمت) الد اسمت  اكت9 

والبحوث.
بصفة عماة  ميع العمليمت التي)
ترتبط بصفة ابمشرة أو غير ابمشرة)

بهدف الشركة.
إقماة انم ة) ( (: ( الـمـقر اال ـتـممعــي)
فونتي) الشقة 3)3،) عمم ة 3،) (،(

العليم،)أكمدير.
اــــــدة الشركــــــة)):)))99)سنة ابتداء)

ان يوم تأسيسهم.)
33.333م   ( (: ( ( (  أسمـــمل الشركـــة)
حصة ان) 333.م) د هم اقسم على)

فئة)33م)د هم.
الشريك) ( ( (: واسمهمتهم) الشركمء)
سمير) بلغول  السيد  الوحيد 
33.333م)د هم اقمبل)333.م)حصة.

األ بـــــــــمح))):)))يتم اقتطمع نسبة)%5 
ان األ بمح لالحتيمط القمنوني والبمقي)

سواء)يوزع أو ينقل.
))تسير الشركة ان) (: ( )الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

طرف السيد بلغول سمير.
حق اإلاضمء):))أعطي حق اإلاضمء)

للسيد بلغول سمير.
فمتح) ان  ( (: ( اال تمـمعيـة) السنـــة 

ينمير إلى)م3)ديسمبر.
لدى) القمنوني  اإليداع  تم  لقد 
بتم يخ) بأكمدير  التجم ية   املحكمة 

16/02/2021)تحت  قم))98333.
للخالصة البيمن
املسيــــــــر الوحيد

402 P

Ste PRO 2 BIN
SARL

ICE 002648065000072
شركة احدودة املسؤولية

إعالن عن تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ)
شركة) تأسيس  تم  (12/10/2020
احدودة املسؤولية ذات الخصمئص)

التملية):)
.Ste(PRO(2(BIN(((Sarl(:(التسمية

املقر اال تممعي):)بلوك)33)ى)م8م 
حي قصبة الطمهر آيت الول.

الجهد) الكهربمء) أعممل  (: الهدف)
املتوسط واملنخفض.)

33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 
د هم.

وعبد) الكدير  ملفضل  (: التسيير)
الرحيم بن  دي).
املدة):)99)سنة.

السنة اململية):))فمتح ينمير حتى)م3 
ديسمبر.

بملسجل) الشركة  تسجيل  تم 
  374 تحت  قم) بمنزكمن  التجم ي 
السجل) 15/02/2021) قم  بتم يخ)

التجم ي)9م4)).
403 P

 STE PUBLICITE LIVRAISON
 SUD
SARL 

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  ( (19/01/2021
املميزات) ذات  املسؤولية  احدودة 

التملية):
 STE PUBLICITE (: التسمية)

.LIVRAISON SUD  SARL
:))3))زنقة األام) املقر اال تممعي)

العربية،))طمنطمن.
33.333مد هم) (: الرأسممل)
حصة ان فئة) ( 333م) اقسمة على)

33م)د هم.
:( الهدف)

)اللوازم املكتبية.
الدعمية واإلعالن.
توصيل البضمئع.

الشركمء):
ازداد) اغربي،) اولود  حي9،)
ب.ت.و) (،0197/02/15 بتم يخ)

.JF565مم
أيوب  حي9،)اغربي،)ازداد بتم يخ)

.JA2001/10/27،)ب.ت.و)93933م
فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 
كل) ان  ديسمبر  م3) في) وتنتهي  ينمير 

سنة.
:)تسير الشركة حمليم ان) التسيير)

طرف اولود  حي9 ملدة غير احددة.

بمملحكمة) تم  (: السجل التجم ي)
بتم يخ) بطمنطمن  االبتدائية 

11/02/2021)تحت  قم)7م57.
404 P

STE RADIA COSMETIQUE
S.A.R.L 

املقر اال تممعي : نزاغي ب 6 زنقة 
الفوا ، أكمدير
انشمء شركة

بتم يخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) وضع  تم  ( (25/01/2021
األسم�سي لشركة احدودة املسؤولية)

ذات املميزات التملية):
 STE RADIA (: ( االسم)

.COSMETIQUE  S.A.R.L
هدف الشركة):

صملون الحالقة.
املدة):)احددة في)99)سنة.

الرأسممل احدد في ابلغ)33.333) 
د هم اقسم الى)333))حصة ان فئة)
الواحدة قد تم) د هم للحصة  33م)

اكتتمبهم كلهم للسيدة  اضية كرابي.
السيدة) تعيين  ( تم) (: التسير)
ملدة) للشركة  كمسير  كرابي   اضية 
صالحية) إعطمئهم  اع  احدودة  غير 

اإلاضمء)اإلدا ي والبنكي.
لتكوين) (5% يتم اقتطمع) (: األ بمح)
عليه) املنصوص  االحتيمطي  الرصيد 

قمنونم.
اإليداع) تم  القمنوني  اإليداع 
لدى) الضبط  بكتمبة  القمنوني 
املحكمة التجم ية بأكمدير تحت  قم)

7م983)))بتم يخ)15/02/2021.
للخالصة والتذكير

قبمل حسن

405 P

STE NETRANOV
SARL  

بمقت�سى))عقد))عرفي))اؤ خ))يوم)
36)/)3/)م)3))تم إنشمء)شركة))ذات)

الخصمئص التملية):
  STE NETRANOV (: التسمية)

.SARL

الهدف):))أعممل اتنوعة.

حي العين البحراني زنقة) ( (: املقر)

385)القليعة آيت الول).)

د هم) 33.333م) ( (: الرأسممل)

اقسمة كمآلتي):

)حصة) 3م5) (: السيد  شيد اانو)

)33م)د هم للحصة).

السيد لحسن وعزيز):)493))حصة)

)33م)د هم للحصة).

أو) اانو  السيد  شيد  التسيير:)

السيد لحسن وعزيز.

اإليداع القمنوني وضع في املحكمة)

االبتدائية بمنزكمن يوم)16/02/2021 
التجم ي) السجل  م39) تحت  قم)

م44)).

406 P

STE  MED SPKISSE
    SARL 

العرفي:) العقد  تسجيل  تم يخ 

تحمل) والتي  (27/01/2021

الخصمئص التملية):

اال هزة) بيع  (: اال تممعي) الهدف 

واملفروشمت))بملتسقيط.
 أسممل الشركـة):)33.333م)د هم)

فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

33م)د هم للحصة الواحدة.
املقر اإل تممعي):)بلوك)م) قة)99) 

اكر  حي اوالي عمر ايت الول.

التسيير:)نزهة البيض.
(: التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

.((385

407 P

شركة موركن أطلس طرانسبور  
شركة احدودة املسؤولية 
 أسمملهم : 33.333م د هم

عمم ة ف  قم 569 اقماة الصفمء 

الحي املحمدي أكمدير

تأسيس
بمقت�سى القمنون األسم3 املؤ خ)

تم) بمكمدير,) ( ينميرم)3)) )م) ب)

املسؤولية) احدودة  شركة  تأسيس 

صفمتهم كمم يلي):)
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 STE MORGEN ATLAS((التسمية

TRANSPORT)ش.م.م.)

الهدف اال تممعي):))تهدف الشركة)

أسمسم إلى:

نقل البضمئع لحسمب الغير،

التصدير و االستيراد.))

ف  قم) عمم ة  (: اال تممعي) املقر 

الحي املحمدي،) إقماة الصفمء) (569

أكمدير.

الرأسممل):))حدد  أسممل الشركة)

)امئة ألف د هم) د هم) 33333م) في)

ألف) حصة)) 333م) إلى) )اقسمة 

للواحدة) د هم  33م) بقيمة) حصة 

اوزعة على الشركمء)كملتملي):

اريزق هشمم)):)334)حصة.

نمصر الطي9):)333)حصة.

خرزوز كريم):)333)حصة.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بملسجل التجم ي بمستثنمء)

حملة التمديد أو الفسخ املسبق.

)ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3))ديسمبر ان كل سنة.)
اريزق) السمدة  عين  (: التسيير)

هشمم)،)نمصر الطي9 و خرزوز كريم)

غير) ملدة  وذلك  ( للشركة) ( اسيرين)

احدودة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

10/02/2021)تحت  قم)59)98.

408 P

  STE NAQL ADRAR
SARL AU

تأسيس شركة م م 
اؤ خ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  ( (04/02/2021 في)

تحمل) املسؤولية  احدودة  شركة 

الخصمئص التملية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.NAQL ADRAR SARL AU
تحدد  أسممل) (:  أسممل الشركة))

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

33م  حصة بقيمة) 333م) اقسم الى)

د هم لكل حصة اقسمة كملتملي):

الحسين،) قم) واكريم  السيد 
: EB48488(البطمقة الوطنية

 333محصة.
املقر اال تممعي):)دوا  اڭي نتو يرت)

إداو ڭنظيف اشتوكة أيت بهم.
نقل البضمئع) (: الهدف اال تممعي)
(- اختلفة) أعممل  الغير-) لحسمب 

تجم ة.))
التسيير):))تحدد تسيير الشركة ان)

طرف):
الحسين  قم) واكريم  السيد 

.EB48488(البطمقة الوطنية
تم ايداع امللف القمنوني للشركة)
إلنزكمن) االبتدائية  املحكمة  لدى 
تحت  قم))38)بتم يخ)15/02/2021  

 قم السجل التجم ي)5)4)).
409 P

شركة  الس تيك
  ش. م. م. ش.  و

STE(LC(TECH  SARL(AU
املحل التجم ي دوا  تكمديرت اكمدير

السجل التجم ي  قم 89م46
بتم يخ)8م)ينمير)م)3))تم تمسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
التسمية):)شركة))الس تيك.

دات) شركة  ( (: القمنوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.

الهدف):)
واعدات) أ هزة  وبراجة  تركي9 

أوتوامتيكية.
التجم ي) املحل  (: املقر اال تممعي)

((( دوا  تكمديرت أكمدير.))))))))))
 أ3 اململ):)حدد في ابلغ))33.333م 
د هم اقسمة الى)333م)حصة بثمن)

33م)د هم للحصة في الكية):
333م  (: شران) الحسن  السيد 

حصة.
الحسن) السيد  عين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  اسيرا  شران 

احدودة.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجم ي.)
السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

الى)م3)ديسمبر))ان كل سنة.)

كتمبة) لدى  القمنوني  االيداع  تم 

بمكمدير) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)) فبراير) 5م) بتم يخ)

.983(3

410 P

STE LIBRAIRIE

AL NOORAIN 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لشريك الواحد

ICE : 002696886000038

تأسيس
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس) تم  بـأكمدير  م)3)) ينمير) م))

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

الخصمئص) ذات  الواحد  لشريك 

التملية):

 STE LIBRAIRIE AL(((:(((التسمية

.NOORAIN

انزا) الواحة  تجزئة  (353 (: املقر)

أكمدير.

املوضوع):)اكتبة)-))التجم ة العماة.

في) الرأسممل  حدد  (: الرأسممل)

333م  على) اوزعة  د هم  33.333م)

لكل) د هم  33م) قيمة) ان  حصة 

د ش) السيد  بمسم  اسجلة  واحدة 

حسن.

333محصة) (: السيد د ش حسن)

- 33.333م))د هم.

:)تسير الشركة ان طرف) التسيير)

د ش حسن ملدة غير احدودة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

اإليداع) تم  ( (: القمنوني) اإليداع 

الضبط) كتمبة  لدى  القمنوني 

بتم يخ) بأكمدير  التجم ية  بمملحكمة 

10/02/2021تحت  قم)64)98.

411 P

 STE MARLASOULI

TRANSPORT
 SARL AU

بمقت�سى))عقد))عرفي))اؤ خ))يوم)

34)/)3/)م)3))تم إنشمء)شركة))ذات)

الخصمئص التملية):

 STE MARLASOULI (: التسمية)

.TRANSPORT SARL AU

الهدف):))نقل األشخمص نيمبة عن)

االخرين.)

املقر):))دوا  سيدي وسمي اشتوكة)

ايت بمهم.)

د هم) 33.333م) ( (: الرأسممل)

اقسمة كمآلتي):

السيد حسن البمز):)333م))حصة)

)33م)د هم للحصة).

التسيير):)السيد حسن البمز.

اإليداع القمنوني وضع في املحكمة)

االبتدائية بمنزكمن يوم)16/02/2021 
التجم ي) السجل  (389 تحت  قم)

.((437

412 P

 CERAMICA SUD
بتم يخ) املحر   العقد  على  بنمء)

بمنزكمن)) واملسجل  م)3)،) )م)ينمير)

تأسيس) تم  م)3).) ينمير) ((5 بتم يخ)

شركة بمملواصفمت التملية):

.CERAMICA SUD(:(االسم
 386 :) قم) اال تممعي) العنوان 

شم ع اختم  السو�سي الدشيرة.

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

اقسم) د هم،) 33333م) في) الشركة 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333م) إلى)

للحصة القمنونية اوزع على الشكل)

التملي):

صمبر)))))))))))))))))))))))))) الدين  بد   السيد 

533))حصة.

السيد))نجي9 صمبر)533)حصة.

املجموع):)333م)حصة.

األهداف:)بيع وشراء)البالط واواد)

املرافق الصحية.

بد الدين) السيد  يعتبر  (: التسيير)

غير) ملدة  ( للشركة) ( اسير) صمبر 

احدودة.

:)الشركة الزاة بملتوقيع) التوقيع)

الوحيد))للسيد بد  الدين صمبر.

املدة):)99)سنة.
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بكتمبة)) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

م)3)  فبراير) 3م) ( يوم) ( بمنزكمن)

)واملسجل بملسجل) ( (34( ( تحت  قم)

اليوم تحت  قم)) نفس  ( في) التجم ي 

  .((389

413 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II 4

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

STE COTP SARL

ش.م. م

تأسيس شركة م م
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  م)3)) فبراير) (8

احدودة املسؤوليةتحمل الخصمئص)

التملية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.STE COTP SARL(شركة

تحدد  أسممل) (:  أسممل الشركة)

اقسم) د هم  33.333م) في) الشركة 

د هم) 33م) بقيمة) 333محصة  الى)

عمر) الشمف  املوكة  حصة  لكل 

JB44(436 : 533 حصة.

:  JB3م367م أوبلعيد)  وأحمد 

 533 حصة.

املقر) تحدد  (: اال تممعي) املقر 

)العنوان):دوا ) اال تممعي للشركة في)

انو عمران  ممعة ايت ازال اشتوكة)

ايت بمهم.

الهدف اال تممعي):)تعمل الشركة)

في اجمل نقل األشخمص.

التسيير):)تحدد تسيير الشركة ان)

. JB44(436(طرف السيد شمف عمر

)تم ايداع امللف القمنوني للشركة)

لدى املحكمةاالبتدائيةالنزكمن تحت)

 قم)393)بتم يخ16/02/2021.

414 P

STD AZ
.S.A.R.L

املقر اال تممعي: دوبليكس  قم 4 
اقماة الخير الدشيرة, انزكمن

انشمء شركة
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
ثم وضع القمنون) م)3)،) ينمير) ((9   
األسم�سي لشركة احدودة املسؤولية)

ذات املميزات التملية):
 .STD AZ  S.A.R.L(:((االسم

هدف الشركة):
اعممل اتنوعة أو البنمء

املدة احددة في)99)سنة.
ابلغ) في  احدد  الراسممل 
333م   الى) اقسم  د هم  33.333م)
للحصة) د هم  33م) فئة) ان  حصة 
الواحدة قد تم اكتتمبهم كلهم للسيد)

ازنكوك سعيد.
السيد) تعيين  ( تم) (: التسيير)
ملدة) للشركة  كمسير  سعيد  ازنكوك 
صالحية) إعطمئه  اع  احدودة  غير 

اإلاضمء)اإلدا ي و البنكي.
لتكوين) (5% اقتطمع) يتم  األ بمح 
عليه) املنصوص  االحتيمطي  الرصيد 

قمنونم.
اإليداع) تم  القمنوني  اإليداع 
لدى) الضبط  بكتمبة  القمنوني 
املحكمة االبتدائية بمنزكمن تحت  قم)

337))بتم يخ)3م)فبراير)م)3).
415 P

IMOU-MEDIA 24
SARL
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)
3)3)،)تم وضع القوانين) 6م)نوفمبر)
األسمسية لشركة احدودة املسؤولية)

بشريك وحيد ذات املميزات التملية):
.IMOU-MEDIA (4(:(التسمية

الشكل القمنوني):)شركة احدودة)
املسؤولية.

إلكترونية صحيفة  (:  الهدف)
)أو و قية،)االشهم  والتواصل.

بلوك د) 6م) :) قم) املقر اال تممعي)
حي السالم الد ا كة أكمدير.

في) حدد  (: اال تممعي) الرأسممل 

333م  إلى) اقسم  د هم  33.333م)

املمثلة) د هم  33م) فئة) ان  حصة 

للحصة الواحدة في الكية السيدان)

اوبال) حصة  (633 الحسين) وايشو 

احمد)433)حصة.

التسيير):)عين السيد اوبال احمد)

اسيرا للشركة ملدة غير احددة.

االاضمء):)عين السيد اوبال احمد)

األعممل) لجميع  الوحيد  املوقع 

اإلدا ية واملصرفية.

املدة):)99)سنة.

لدى) القمنوني  اإليداع  تم  وقد 

التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 

بأكمدير بتم يخ))م)فبراير)م)3)،)تحت)
 قم)98333.

416 P

AGHROUD CARBURANT
 أسمملهم : 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : )8) والحو ي 

بير3 تجزئة الفميز الدشيرة الجهمدية 

انزكمن

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

املؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسست) (،(3(3 أكتوبر) ((3 بتم يخ)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد وعنمصرهم كملتملي):

اسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)

.AGHROUD CARBURANT

وتوزيع) بيع  (: اال تممعي) الغرض 

املحروقمت.

والحو ي) ((8( (: اال تممعي) املقر 

بير3 تجزئة الفميز الدشيرة الجهمدية)

انزكمن.

في) حدد  (: اال تممعي) الرأسممل 

333م  إلى) اقسم  د هم  33.333م)

د هم) 33م) بقيمة) ا تممعية  حصة 

(: ل) اخصصة  الواحدة  للحصة 

أغروض احمد.

للسيد) خول  (: واإلاضمء) التسيير 

اغروض احمد.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط 

 (396 تحت  قم) االبتدائية إلنزكمن 

بتم يخ)7))نوفمبر)3)3).

417 P

STE TIMADLIWIN
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى القمنون األسم�سي املؤ خ)

تأسيس) تم  م)3)،) ينمير) (7 بتميخ)

ذات) املسؤولية  احدودة  شركة 

ذات) (TIMADLIIN الوحيد) الشريك 

الخصمئص التملية):

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كمم في الخم ج هو):

املختلفة) األشغمل  في  اقمول 

والبنمء.
حي) (38 :) قم) اال تممعي) املقر 

النهضة طمنطمن.

املدة):)99)سنة.

33.333م  في) حدد  (: الرأسممل)

حصة) 333م) على) اقسم  د هم 

ا تممعية بقيمة)33م)د هم للواحدة)

وهي في نصي9 السيد الزكي ابراهيم)

333م)حصة ا تممعية.

وملدة) الشركة  تسير  (: التسيير)

غير احدودة ان طرف السيد الزكي)

ابراهيم.
تم التسجيل في السجل التجم ي)

بمملحكمة االبتدائية بطمنطمن بتم يخ)

مم)فبراير)م)3)،)تحت  قم)5م57.

418 P

CABINET SABCONSULTING

R.B BUSINESS GROUP
SARL

في) املؤ خ  العرفي  للعقد  طبقم 

5))ينمير)م)3)،)تقر  تأسيس شركة)

بمملواصفمت اآلتية):

 R. BUSINESS (: التسمية)

.GROUP

احدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.
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(: اال تممعي) املقر 

 APPARTEMENT N°م ,مERE

 ETAGE, IMM N° L49م HAY AL

.HOUDA AGADIR
 أ3 اململ):)33.333م)د هم.

املسير):) شيد بن عبود.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.

الضبط) كمت9  لدى  اإليداع  تم 

بتم يخ) بأكمدير  التجم ية  بمملحكمة 

5م)فبراير)م)3)،)تحت  قم)98339.

419 P

www.(ofc.orcom.com

STE OULHBIB ELEC
إنشاء الرشكة

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع القمنون) (،(3(3 9م)أكتوبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة ذات املميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

اسؤولية احدودة.

 OULHBIB (: الشركة) تسمية 

.ELEC

التركيبمت) (: الشركة) غرض 

الكهربمئية والصيمنة.

بلوك) (: للشركة) اال تممعي  املقر 
الحم 9 تيكيوين،) م) م) قم) زنقة) (9

أكمدير.

99)سنة ابتداء) :)احددة في) املدة)

عدا) ام  النهمئي  تأسيسهم  تم يخ  ان 

االنحالل املسبق أو التمديد.
احدد في ابلغ) (:  أسممل الشركة)

333م  إلى) اقسم  د هم  33.333م)

د هم) 33م) بقيمة) ا تممعية  حصة 

للحصة.

السيد) د هم  (53.333 (: الشركمء)

ال ي9) بحي  القمطن  احمد  الكلوش 
تيكوين) 3م) 4)) قم) زنقة) 3م) بلوك)

د هم السيد سعيد) (53.333 أكمدير)

تمعميت) بدوا   القمطن  شجيع  ايت 

د ا كة أكمدير.

املسير القمنوني):)تم تعيين كمسير)

وحيد للشركة وملدة غير احدودة):

السيد احمد الكلوش.
(:  قم التقيد في السجل التجم ي)
تحت) ألكمدير  التجم ية  بمملحكمة  تم 

 قم)م4633.
420 P

STRONG FORKLIF
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتم يخ)4)ينمير)
تم وضع القمنون التأسي�سي) م)3)،)
تحمل) املسؤولية  احدودة  لشركة 

الخصمئص التملية):
 STRONG FORKLIF (: التسمية)

.SARL
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة.
ايكمنيكية) اصالحمت  (: املوضوع)

وهيد وليكية/كراء)اآلالت.
الكليتة) حي  (: اال تممعي) املقر 

القديمة أوالد تميمة.
ادة الشركة):)99)سنة.

33.333م  (: الشركة)  أسممل 
د هم.

:)السيد اصطفى انكمم ) التسيير)
.JC33قم البطمقة الوطنية)39مم 

السيد احمد همو ي  قم البطمقة)
.JC4الوطنية)7م69م

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)
إلى)م3)ديسمبر ان نفس السنة.

لدى) القمنوني  التسجيل  تم  لقد 
في) بتم ودانت  االبتدائية  املحكمة 
م737  تحت  قم) التجم ي  السجل 

بتم يخ)9))ينمير)م)3).
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 STE FRERES COSMETIQUE
SUD

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات شريك واحد

طبقم للعقد املؤ خ في)8))ديسمبر)
ذات) شركة  تأسيس  تم  (،(3(3
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد بملخصمئص التملية):

 STE FRERES (: االسم)

.COSMETIQUE SUD

اواد) وبيع  صنمعة  (: الهدف)

التجميل.
33.333م  (: املجموعة)  أسممل 

د هم.

املسير):)هشمم الرااي.

تكمديرت) دوا   (: اال تممعي) املقر 

د ا كة،)أكمدير.

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القمنوني  اإليداع  تم 

بأكمدير) بمملحكمة  التجم ي  بملسجل 

تحت  قم)م9766)بتم يخ)8))ديسمبر)

.(3(3

422 P

STE TRAVERIN
 SARL

قر  بمو 9  مع انعقد بتم يخ)

شركة) تأسيس  م)3)،) فبراير) فمتح 

ذات الخصمئص التملية):

التسمية):)لقد تم تسمية الشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  »ترافرين«)

املحدودة.

اقر):)اقر الشركة))شم ع الحسن)
الدشيرة) م33) ) قم) األول حي الربيع)

انزكمن.

33.333م   :)حدد في)  ؤو3 أاوال)

333م)حصة ان) د هم اقسواة إلى)

33م)د هم للواحد واوزعة كملتملي):)

السيدة اقني سهمم)343))حصة.)

الكبير)))))))))))))))) عبد  اشضمي  السيد 

333)حصة.

هللا)))))))))))))))))))) عبد  اشضمي  السيد 

333)حصة.

املجموع):)333م)حصة.

الشركة) أهداف  ان  (: املوضوع)

االانيوم) نجم ة  الز مج،) أشغمل 

والتجم ة.

التسيير):)تعتبر السيدة اقني سهمم)

املسيرة لشركة ملدة غير احدودة.

املدة):)99)سنة ابتداء)ان تأسيسهم)

حس9 املحضر التأسي�سي.

اإليداع القمنوني):)لقد تم اإليداع)
االبتدائية) املحكمة  لدى  القمنوني 
بمنزكمن بتم يخ)5م)فبراير)م)3))تحت)
التجم ي) السجل  (,386/2021  قم)

 قم)9)4)).
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 VERSUS INTERNATIONAL
TRANSPORT

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
ينمير) ((6 في) املؤ خ  التأسي�سي 
األسم�سي) القمنون  وضع  تم  م)3)،)
لشركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

املواصفمت التملية):
 VERSUS (: التسمية)
.INTERNATIONAL TRANSPORT

:)النقل الوطني) الهدف اال تممعي)
والدولي للبضمئع لحسمب الغير.

م،) الشقة  قم) (: املقر اال تممعي)
الطمبق األول،)عمم ة بونيت شم ع ابن)

عربي الحي الصنمعي،)أكمدير.
سنة) (99 (: اال تممعية) املدة 
ابتداء)ان تم يخ تسجيلهم في السجل)
التجم ي عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمديد.
يتكون ان) (: الرأسممل اال تممعي)

33.333م)د هم.
السيد) تعيين  (: الشركة) تسيير 
وبمعو3 فهد كمسير للشركة ملدة غير)

احدودة.
السجل) في  التقييد  تم  (: التقييد)
بأكمدير) التجم ية  للمحكمة  التجم ي 
تحت  قم) م)3)،) فبراير) 5م) بتم يخ)

3م983.
424 P

STE  WIDEDGE  
 S.A.R.L 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
تأسيــس شركة

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) (،(3(3 )م)نوفمر)
ذات املسؤولية املحدودة خصمئصهم)

كملتملـي):
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 STE WIDEDGE (: التسمية)
.S.A.R.L

ابتكم ،)) (: اال تممعي) الهدف 
تحليل،)بيع،حلول اعالاية.

املقمواة) شم ع  (: اال تممعي) املقر 
اقماة يمسمين عمم ة ب  قم)5)اكمدير.

املدة)99):)سنة.)
د هم) 33.333م) (: الرأسممل)
حصة إ تممعية) 333م) اقسمة إلى)
ان فئة)33م)د هم للحصة الواحدة،))
سالم) ( السيد) ( للشريكىن) ( انتسبة)
ايوب)633)حصة إ تممعية.)))وسالم)

ابراهيم)433)حصةإ تممعية.
التسيير:)يعهد بتسيير الشركة إلى)
السيد))سالم ايوب))ملدة غير احددة،))

أام التوقيع فينس9))إليه.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  وقد 
التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) م)3)) ينمير) ((9 بمكمدير بتم يخ)

 قمم)م98.
425 P

FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

3666534378

 STE TRANS ERRAMMACH
S.A.R.L.

ICE : 002721617000049
تأسيس شركة احدودة املسؤولية 

)بمو 9 عقد عرفي اؤ خ بأكمدير)
النظمم) وضع  تم  (،(3(3 ينمير) 8م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
اميزاتهم) تكمن  والتي  املحدودة 

فيمم يلي):
 STE TRANS (: التسمية)

.ERRAMMACH .S.A.R.L
الشركة) غرض  يكمن  (: الغرض)
لحسمب) أو  الخمص  لحسمبهم  سواء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيمم يلي):
للبضمئع) والدولي  الوطني  النقل 

لحسمب الغير.
اقر الشركة):)يو د اقر الشركة))

 HAY TAGUADIRT DRARGUA
. AGADIR

املدة):)حددت ادة الشركة في)99 
سنة ابتداءا ان تم يخ تكوينهم النهمئي.

يبلغ  أسممل) (: الشركة)  أسممل 
إلى) اقسم  د هم  33333م) الشركة)
333م)حصة ذات)33م)د هم كقيمة)

لحصة الواحدة،)
السيدة:)الرامش ليلى)53))حصة.

 (53 احمد) الرامش  السيد:)
حصة.

السيد:)الرامش حمزة)53))حصة.)
السيد:)الرامش  �سى53))حصة.

السنة اململية:)تبتدئ في فمتح ينمير)
وتنتهي في)م3)د نبر.

السيدة)) الشركة  تسير  (: التسيير)
الرامش ليلى ملدة غير احدودة.

كتمبة) لدي  القمنوني  اإليداع  تم 
بأكمدير) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
عدد)))) تحت  م)3)) فبراير) 5م) بتم يخ)

.98(77
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 TRANS FATIMA«  شركة
»ZAHRA
ش.م.م  

 أسمملهم : 33.333م د هم
اقرهم اال تممعي : حي ايت احند 
بلوك 5 شم ع 9م  قم 8 تكوين 

اكمدير
تأسيس شركة

بمو 9 عقد عرفي احر  بتم يخ)
شركة) تأسيس  تم  م)3)،) ينمير) (8
املميزات) ذات  املسؤولية  احدودة 

التملية):
 TRANS ( شركة) (: التسمية)

FATIMA ZAHRA)ش.م.م.)
الهد ف):)النقل لحسمب الغير.

ايت احند) حي  (: املقر اال تممعي)
بلوك)5)شم ع)9م) قم)8)تكوين اكمدير.
 أ3 اململ اال تممعي):)333م)د هم)
33م  333م)حصة ان فئة) اجزأ إلى)

د هم للحصة.
:)تعيين السيد عبد اإلله) التسيير)
سنة) ملدة  للشركة  اسيرا  حشمدي 

قمبلة للتجديد.)
:)تبتدأ السنة) ( السنة اال تممعية)
اال تممعية ان فمتح ينمير وتنتهي في)

آخر د نبر ان كل سنة.

وتم اإليداع القمنوني لهذا العقد)
املحكمة) لدى  الضبط  بكتمبة 
م9833   تحت  قم) بمكمدير  التجم ية 
والسجل التجم ي  قم)57م46))بتم يخ)

)م)فبراير)م)3).
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TAFRAOUTEN TRAV
 Sarl

 أسمملهم : 333 33م د هم
اوقع) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (3(3 يوليو) مم) بتم يخ) بتم ودانت 
اسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

احدودة تحمل املواصفمت التملية):)
  TAFRAOUTEN TRAV(.(التسمية

.Sarl
املوضوع):)اوضوع الشركة هو:

أشغمل اختلفة والبنمء.
في) احدد  (: اال تممعي)  أسممل 
333م  إلى) اوزع  د هم  33.333م)
د هم) 33م) بفئة) ا تممعي  نصي9 

للواحد اكتتبة واسددة كلهم.)
بنونة) أوالد  (: اال تممعي) املقر 

بتم ودانت.))
املدة):)ادة الشركة احددة في)99 
في) تم يخ تقييدهم  سنة تحتس9 ان 

السجل التجم ي.
:)ستكون الشركة اسيرة) التسيير)
وملدة غير احددة ان طرف:السيدان)
احمد بو ازي واصطفى ايت ااو�سى.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية) بمملحكمة  الضبط 
م)3)  ينمير) ((5 بتم يخ) بتم ودانت 
) قم السجل التجم ي) م5) تحت  قم)

7363)بتم ودانت).))
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تاج سوس ترانص
شركة ذات اسؤولية احدودة

ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اال تممعي : دوا  

الكدية،الكدية البيضمء اوالد تميمة   
تم ودانت

 قم السجل التجم ي : 5م74
في)))) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) دات  احدودة  اسؤولية 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( الوحيد).

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

تمج) تسميتهم  بمختصر  االقتضمء)

سو3 ترانص.

غرض الشركة بإيجمز):

 Transport( de( marchandises

.pour(le(compte(d’autrui

 Transport( de( bagages

 non( accompagné( ‘colis( et

((((.‘messagerie

 Import(Export

دوا ) ( (: اال تممعي) املقر  عنوان 

اوالد تميمة-)) الكدية الكدية البيضمء)

تم ودانت املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م   (: ابلغ  أسممل الشركة)

د هم،)اقسم كملتملي):

333م  ( (: السيد بلعيد ايت ابعم )

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة.

صملح) السيد  (: الشركة) اسير 

الكدية) الصمفي عنوانه دوا  الكدية،)

البيضمء،)اوالد تميمة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ) بتم ودانت  االبتدائية 

3م)فبراير)م)3).

429 P

STE KAIRIM
  SARL AU 

     تـأسـيـس شــركة                                
بتأ يخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى  (
القمنون) وضع  تم  م)3)) فبراير) ((

املسؤولية) ذات  لشركة  التمسي�سي 

املحدودة تحمل الخصمئص التملية):

 .KAIRIM SARL AU(:(الـتـسـميـــــــــــــــة

الشكل):))الشركة ذات املسؤولية)

املحدودة.

األاوال،) تحويل  (: الـمـوضـــــوع)

الوسمطة اململية والخدامت املتعددة))

خدامت الهمتف.
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الـمـقر اال ـتـممعــي):)) قم)39)تجزئة)

البو   ممعة تيوت تم ودانت.)

اــــــدة الشركــــــة)):))99))سنة.)

33.333م  (:  أسمـــمل الشركـــة)

د هم.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر):)الهمم بوصببت.

لدى) القمنوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 

بتم يخ) 34م) تحت  قم) تم ودانت 
)م)فبراير)م)3)) قم سجلهم التجم ي)

                                             .74(9

430 P

Fidusco(oufaski

 Cabinet(de(comptabilite(et(gestion(des

enterprise

Tel(/(05(28(87(22(48

 AV MED VI CITE AL FIDA GUELMIM

 STE » FOUAD FRERE TRANS

ET LOGISTIQUE
 SARL

إنشـــمء شركـــــة
احدودة) شركة  تأسيس  تم  ( (

املسؤولية بتم يخ فمتح فبراير)م)3)،)

ذات املميزات التملية):

التسمية):)االخوان فؤاد لالشغمل)

و اللو ستيك.
زنقة) (6( املقر اال تممعي):) قم)

تغجيجت شم ع الجيش كلميم.

د هم) 33.333م) (: الرأسممل)

فئة) ان  حصة  333م) على) اقسمة 

33م)د هم.

الهدف)):)نقل البضمئع للغير.

فؤاد) كممل  السيد  (: الشركمء)

املزداد بتم يخ)5)يونيو)979م)بمزيالل،)

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

بزنقة) والسمكن  (JA8م73م  قم)

الجيش) شم ع  9م) تغجيجت  قم)

امللكي كلميم.

السيد احمد فؤاد املزداد بتم يخ)

الحمال) بمزيالل،) 976م) ينمير) فمتح 

الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 

JA553(3))والسمكن اململكة املتحدة.

بتم يخ) املزداد  فؤاد  انير  السيد 
الحمال) بمزيالل،) (1989/02/27
الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 
بزنقة) والسمكن  (JA3546م(

تغجيجت  قم)9م)كلميم.
تبتدئ ان فمتح) (: ( السنة اململية)
ينمير وتنتهي في)م3)د نبر ان كل سنة.
فؤاد) احمد  السيد  (: التسيير)
976م  ينمير) فمتح  بتم يخ  املزداد 
التعريف) لبطمقة  الحمال  بمزيالل،)
والسمكن) ( (JA553(3 الوطنية  قم)
اململكة املتحدة والسيد كممل فؤاد)
املزداد بتم يخ)5)يونيو)979م)بمزيالل،)
الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 
بزنقة) والسمكن  ( (JA8م73م (  قم)
الجيش) شم ع  9م) تغجيجت  قم)

امللكي كلميم.
بمملحكمة) تم  (: السجل التجم ي)
 3333 تحت  قم) بكلميم  االبتدائية 

بتم يخ)3م)فبراير)م)3).
 431 P

Sté FOUR S SANITAIRE
 SARL

بمو 9 عقد عرفي احر  بتم يخ)
شركة) تأسيس  تم  م)3)) ينمير) 3م)
احدودة املسؤولية))املميزات التملية):

 FOUR S شركة) ( (: التسمية) (
SANITAIRE))ش.م.م.

الهدف):)بيع اواد البنمء.
الطمبق األ �سي) (: املقر اال تممعي)
 قم))5)شم ع))تيتو حي القد3 اكمدير.)

املدة):)))99)سنة.
 (33.333 (:  أ3 اململ اال تممعي)
333))حصة ان فئة) د هم اجزأ إلى)

33م)د هم للحصة الواحدة.
اسممعيل) السيد  (: التسيير)

اندبريك.
السنة اال تممعية)):)تبتدئ السنة)
اال تممعية ان فمتح ينمير وتنتهي في)

آخر د نبر ان كل سنة.
وتم اإليداع القمنوني لهذا املحضر)
املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتمبة 
3م)98  تحت  قم) بمكمدير  التجم ية 
والسجل التجم ي  قم)46353)بتم يخ)

5)فبراير)م)3).
432 P

GAZELLE FORME
SARL AU

شركة تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)
القمنون) وضع  تم  م)3)) ينمير) م))
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
ذات) واحد  بشريك  احدودة 

الخصمئص التملية):
    .GAZELLE FORME(:(التسمية

الشكل القمنوني):)ش.م.م))بشريك)
واحد.

املقر اال تممعي):)3))زنقة)4)9)حي)
السالم اكمدير.)

الهدف):))بيع استلزامت و عنمصر)
التعبئة والتغليف)/)تصدير واستيراد.

33.333م  في) حدد  (: الرأسممل)
حصة) 333م) ان) اقسمة  د هم 
ا تممعية بقيمة)33م)د هم للحصة٬ 
لفمئدة) بملكمال  اكتتبة  و  احر ة 

السيد اخلف لحسن.
املدة):)99)سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
السيد اخلف لحسن ملدة غير احددة.
اإليداع القمنوني):)ثم االيداع لدى)
التجم ية) بمملحكمة  الضبط  اكتبة 
تحت) م)3)) فبراير) )م) يوم) ألكمدير 

 قم)93)98. 
433 P

  Sté  GOLDEN(DAY(NEGOCE
 SARL

بمو 9 عقد عرفي احر  بتم يخ)
تم تأسيس شركة) م)3)،) ينمير) 3م)
احدودة املسؤولية))املميزات التملية):

 GOLDEN« شركة) ( (: التسمية)
DAY NEGOCE)«))ش.م.م.

الهدف):))اشغمل الحراسة،السالاة)
وأشغمل) البنمء) أشغمل  والنظمفة-)

اختلفة-االستيراد والتصدير.
زنقة) (93 :) قم) اال تممعي) املقر 

غمندي القد3 اكمدير).)
املدة):)99)سنة.

33.333م   (:  أ3 اململ اال تممعي)
333محصة ان فئة) د هم اجزأ إلى)

33م)د هم للحصة الواحدة.

التسيير):)السيدة  شيدة كرطوح.

السنة اال تممعية)):)تبتدئ السنة)

اال تممعية ان فمتح ينمير وتنتهي في)

آخر د نبر ان كل سنة.

وتم اإليداع القمنوني لهذا املحضر)

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتمبة 

 98(57 تحت  قم) بمكمدير   التجم ية 

و السجل التجم ي  قم)37م46)بتم يخ)

9)فبراير)م)3)

434 P

GUZEL SOCIETE GENERALE
تأسيس

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قوانين) حر ت  ((3(3 4م)أكتوبر)

لشريك) املسؤولية  احدودة  شركة 

وحيد خصمئصهم كملتملي):

 GUZEL SOCIETE(االسم):)شركة

.GENERALE

والتصدير,) االستيراد  ( (: الهدف)

املواد-املالبس) اختلف  وشراء) بيع 

واالكسسوا ات.

سيف) إقماة  (: اال تممعي) املقر 

 433 I (7))شقة  قم) 8)عمم ة) الهدى)

الهدى اكمدير.

سنة ابتداءا ان تم يخ) (99 (: املدة)

التمسيس النهمئي.

في) حدد  (: اال تممعي) الرأسممل 

الى) اقسم  د هم  33.333م) ابلغ)

د هم) 33م) فئة) ان  حصة  333م)

للواحدة تكت9 بكمالهم وتحدد وتسند)

إلى املؤسس الوحيد السيدة عواطف)

الريحمني.)

فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 

كل) ان  د نبر  م3) في) وتنتهي  ينمير 

سنة ام عدا السنة اململية االولى التي)

الى غمية) التأسيس  تم يخ  تبتدئ ان 

م3)د نبر).

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

وملدة غير احدودة السيدة عواطف)

الريحمني.)
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األ بمح):))يتم اقتطمع)5)%)لتكوين)

عليه) املنصوص  االحتيمطي  الرصيد 

يخصص) او  يوزع  والصمفي  قمنونيم 

ان  ديد) ارحل  ابلغ  او  احتيمطم 

براته او زئيم.

االيداع) تم  (: القمنوني) االيداع 

بمملحكمة) الضبط  بكتمبة  القمنوني 

فبراير) 5م) ( بتم يخ) بمكمدير  التجم ية 

م)3)))تحت  قم))م983.

435 P

STE FATIMAT TRADING
 S.A.R.L

تأسيــس شركة.
أكتوبر) 4م) عرفي) عقد  بمقت�سى 

ذات) شركة  تأسيس  تم  (،(3(3

خصمئصهم) املحدودة  املسؤولية 

( ( كملتملـي):)

 STE FATIMAT (: التسمية)

.TRADING S.A.R.L

استيراد))) (: اال تممعي) الهدف 

الزليج))واواد التجهيز الصحي.

شم ع (: اال تممعي)  املقر 

 68 زيدان  قم) بن  الرحممن  عبد  (

الطمبق)3)حي السال اكم دير.

املدة)99):))سنة.)

د هم) 33.333م) (: الرأسممل)

حصة إ تممعية) 333م) اقسمة إلى)

ان فئة)33م))د هم للحصة الواحدة،))

انتسبة للشريكىن))االسيد)) داح))نو )

الدين)533))حصة إ تممعية))وزهير)

يونس)533)حصةإ تممعية.

الشركة) بتسيير  يعهد  (: التسيير)

إلى السيد)) داح))نو  الدين)))و السيد))

أام) احددة،) غير  ملدة  يونس  زهير 

التوقيع فينس9))اليهمم.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة) ( وقد)

التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،(3(3 نوفمبر) ((6 بتم يخ) بمكمدير 

تحت  قم)64)97.  

436 P

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS

SARL

 CONTABILITE CONSEL JURIDIQUE ET

FISCAL

TEL : 35.(8.(3.69.69

39.64.38.م36.6

6.99.84م.)).36 

STE FLOOR TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة

تمسيس شركة
ينمير) (8 في) املؤ خ  للعقد  طبقم 
احدودة) شركة  تمسيس  تم  م)3)،)
وحيد،) شريك  ان  املسؤولية 

بملخصمئص التملية):
.STE FLOOR TRAVAUX(:(االسم

الهدف):)انعش عقم ي.
33.333م  (: املجموعة)  اسممل 

د هم.
التسيير):)عبد املجيد بكو ي.

املقر اال تممعي):)شم ع غمندي  قم)
على شم ع الجمنبي) م) الطمبق  قم) (4

 قم)8م)القد3.
للمجموعة) القمنوني  االيداع  تم 
بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية)
6م  بتم يخ) (98338 بأكمدير تحت  قم)

فبراير)م)3).
437 P

 STE FNADI NEGOCE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد

اعالن قمنوني
بمقت�سى عقد عرفي املؤ خ بتم يخ)
أسفي تم تمسيس) (،(3(3 فبراير) 8م)
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 
تحمل) الوحيد  الشريك  ذات 

الخصمئص التملية):
 STE FNADI NEGOCE(:(التسمية

.SARL AU
املحل التجم ي) (: ( املقر اال تممعي)
بملسويقة) الكمئن  (6 الجممعي  قم)
القديمة اركز سيدي احمد  ممعة)

الكنتو  اليوسفية.
 أسممل):)33.333م)د هم.

املدة):)99)سنة.
هللا) عبد  فنمدي  السيد  (: املسير)

.Q(34(63(وطنيته  قم
وتصدير) االستيراد  (: النشمط)

والتجم ة.

تم االيداع القمنوني لدى املحكمة)
االبتدائية بمسفي في)5م)ينمير)م)3)،)

تحت  قم)2021/06.
438 P

STE CULTURES VERTES
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة
بشريك وحيد
تمسيس شركة

 ( بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قوانين) بأكمدير حر ت  م)3)،) ينمير)
ذات) املسؤولية  احدودة  شركة 

شريك وحيد خصمئصهم كملتملي):
 STE CULTURES (: اسم الشركة)

.VERTES
 GESTION (: الهدف)
.D’EXPLOITATIONS AGRICOLES
املقر اال تممعي):)الطمبق)3)اكت9)
 قم)585)عمم ة افران شم ع املقمواة)

اكمدير.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التمسيس النهمئي.
في) حدد  (: اال تممعي) الراسممل 

ابلغ)33.333م)د هم.
الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
وملدة غير احدودة السيد اشرف بيرو.
بكتمبة) القمنوني  االيداع  تم 
بمكمدير) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
تحت  قم) م)3)،) فبراير) (4 بتم يخ)

95م98.
439 P

CABINET
IDJAMMA CONSEILS

 SIEGE : N°734 LOT LESUGINA DRARGA
 AGADIR

TEL : 36.6(.64.88.)م
EMAIL(:(idjamaa.conseils@gmail.com

STE DELA TRAV
SARL

تمسيس شركة
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
والذي) (،(3(3 ديسمبر) (8 املنعقد في)
ذات) شركة  تمسيس  بمو به  تم 

اسؤولية احدودة اميزاتهم كملتملي):

 STE DELA (: التجم ي) االسم 

.TRAV

اسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

احدودة.

الراسممل):)33.333م)د هم.

حيث يتوفر):)السيد بنيس احمد)

على)333م)حصة.

الهدف):)االشغمل املختلفة للبنمء.

تممعيت) دوا   احل  (: العنوان)

اوفال،)ااسكروض أكمدير.

فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 

ينمير الى)م3)ديسمبر ان كل سنة.

تسير ان طرف السيد) (: التسيير)

بنيس احمد.

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 

التجم ية بمكمدير في)5م)فبراير)م)3)،)

تحت  قم الترتيبي)9)983.

440 P

CABINET

IDJAMMA CONSEILS

 SIEGE : N°734 LOT LESUGINA DRARGA

 AGADIR

TEL : 36.6(.64.88.)م

EMAIL(:(idjamaa.conseils@gmail.com

STE DIDROPRO
SARL

تمسيس شركة
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

املنعقد في)8م)ديسمبر)3)3)،)والذي)

ذات) شركة  تمسيس  بمو به  تم 

اسؤولية احدودة اميزاتهم كملتملي):

 STE (: التجم ي) االسم 

.DIDROPRO

اسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

احدودة.

الراسممل):)33.333م)د هم.

عزيز) واار  السيد  (: يتوفر) حيث 

على)333م)حصة.

املختلفة) العقمقير  بيع  (: الهدف)

بملتقسيط،)بيع اواد البنمء.

تممعيت) دوا   احل  (: العنوان)

ايزدا  الد ا كة أكمدير.

فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 

ينمير الى)م3)ديسمبر ان كل سنة.
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تسير ان طرف السيد)) (: التسيير)

واار عزيز.

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم  (

التجم ية بمكمدير في)4)ديسمبر)3)3)،)

تحت  قم الترتيبي)87م98.
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STE DIMA DOUZ
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد

تمسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)

القمنون) وضع  تم  م)3)،) ينمير) (7

الخصمئص) ذات  لشركة  االسم�سي 

التملية):

 STE DIMA (: التسمية القمنونية)

.DOUZ SARL AU

ذات) ش.م.م.) (: القمنوني) ( الشكل)

شريك وحيد.

الطمبق) (( :) قم) اال تممعي) املقر 

الهدى)) حي  (C(33 بلوك) اال �سي 

اكمدير.

اقهى وقمعة) (: الغرض اال تممعي)

شمي،)احلبة.

في) حدد  (: اال تممعي) الراسممل 

الى) اقسمة  د هم  33.333م) ابلغ)

33م  حصة ا تممعية بقيمة) 333م)

عبد) للسيد  الواحدة  للحصة  د هم 

الكريم انمو3.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

ملدة) للشركة  اسيرا  انمو3  الكريم 

غير احدودة.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

السجل) في  الشركة  التسجيل 

التجم ي.

بكتمبة) القمنوني  االيداع  تم 

بمكمدير) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)،) فبراير) مم) بتم يخ)

.98(83
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STE DM LOGISTIC
SARL

تمسيس شركة
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع القمنون) (،(3(3 نونبر) 6م)  
االسم�سي لشركة ذات املميزات التملية)

ام يلي):
 STE DM LOGISTIC (: االسم)

. SARL
ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
 85 :)بلوك او  قم) املقر اال تممعي)

حي املهدي))اكمدير.
نقل البضمئع) (: الهدف اال تممعي)

ال ل الغير.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
السجل) في  الشركة  التسجيل 

التجم ي.
في) حدد  (: اال تممعي) الراسممل 
الى) اقسمة  د هم  33.333م) ابلغ)
اوزعة) ا تممعية  حصة  333م)

كملتملي):
الزهراء) فمطمة  الدواي  السيدة 

333)حصة)43.333)د هم.
 433 (.. احمد) الدواي  السيد 

حصة)..)43.333)د هم.
السيد الدواي ايوب)...)333)حصة)

... 33.333)د هم.
احمد) الدواي  السيد  (: املسير)
والسيد الدواي ايوب عينم كمسيرين)

للشركة وذلك لفترة غير احدودة.
السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

الى)م3)ديسمبر.
بكتمبة) القمنوني  االيداع  تم 
بمكمدير) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
تحت  قم) م)3)،) ينمير) ((( بتم يخ)

9م983.
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STE ENCOGETRA
SARL

شركة ذات اسؤولية احدودة
تمسيس شركة

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمسيس) تم  م)3)،) فبراير) (4 في)
تحمل) املسؤولية  احدودة  شركة 

الخصمئص التملية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)
.STE ENCOGETRA SARL

تحدد  اسممل) (:  اسممل الشركة)
الشركة في)33.333م)د هم اقسم الى)
د هم لكل) 33م) 333م)حصة بقيمة)

حصة املوكة)):
 JH7493 ......(السيد هشمم أز كي

333)حصة.
 JB468479 (.... السيد احمد داد)

333 .......)حصة.
.JY(847م...  السيد ابراهيم زاكي)

343)حصة.
املقر) تحدد  (: اال تممعي) املقر 
اال تممعي للشركة في العنوان شم ع)
حي) املنصو   يعقوب  زنقة  الشبمب 

التوااة بيوكرى.
الهدف اال تممعي):)تعمل الشركة)
في اجمل أشغمل البنمء)والتجم ة وكراء)

االالت.
التسيير):)تحدد تسيير الشركة ان)

.JH7493(طرف السيد هشمم أز كي
تم االيداع امللف القمنوني للشركة)
النزكمن،) االبتدائية  املحكمة  لدى 
فبراير) مم) بتم يخ) (354 تحت  قم)

م)3).
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CABINET
IDJAMMA CONSEILS

 SIEGE : N°734 LOT LESUGINA DRARGA
 AGADIR

TEL : 36.6(.64.88.)م
EMAIL(:(idjamaa.conseils@gmail.com

STE ERRA MEDICAL
SARL

تمسيس شركة
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
والذي) م)3)،) ينمير) 3م) في) املنعقد 
ذات) شركة  تمسيس  بمو به  تم 

اسؤولية احدودة اميزاتهم كملتملي):
 STE ERRA (: التجم ي) االسم 

.MADICAL
اسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

احدودة.
الراسممل):)33.333م)د هم.

حيث يتوفر):)السيد احمد الرااي)
علي))333م)حصة.

:)شراء)وبيع استحضرات) الهدف)
التجميل الطبية.

سعيد) سيدي  تجزئة  (: العنوان)
 قم))6))اكر  الد ا كة))أكمدير.

فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 
ينمير الى)م3)ديسمبر ان كل سنة.

تسير ان طرف السيد)) (: التسيير)
احمد الرااي..

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم  (
م)3)،) فبراير) (4 التجم ية بمكمدير في)

تحت  قم الترتيبي)93م98.
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 STE CAPRICE HIVERNAGE
IMMO

SARL
يوم) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
8))ينمير)م)3)،)تم انشمء)شركة ذات)

الخصمئص التملية):
 STE CAPRICE (: التسمية)

.HIVERNAGE IMMO SARL
3)الطمبق الثمني) املقر):)شقة  قم)
بونعممني) الحسن  شم ع  (39  قم)

القد3 اكمدير.
الهدف):)انعش عقم ي.

د هم) 33.333م) (: الراسممل)
اقسمة كمالتي):

 334 (.... السيد ابراهيم بن  دي)
حصة))33م)د هم للحصة).

 333 (.. ازبمعيم) السيد  ممل 
حصة))33م)د هم للحصة).

السيد  شيد بن تي)...)333)حصة)
)33م)د هم للصحة).

التسيير):)أسند التسيير الى السيد)
ابراهيم بن  دي ملدة غير احددة.

اام بملنسبة للتوقيع البنكي تلتزم)
للسيد) املشترك  بملتوقيع  الشركة 
ابراهيم بن  دي و ممل ازبمعيم أو)
التوقيع املشترك للسيد ابراهيم بن)

 دي والسيد  شيد بن تي.
االيداع القمنوني وضع في املحكمة)
فبراير) 5م) يوم) بمكمدير  التجم ية 
السجل) 9م983،) تحت  قم) م)3)،)

التجم ي  قم)م8م46.
446 P
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شركة إيمان اسماك
 أسمملهم : 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : بلوك 33م  قم 
)مم حي الشرف أكمدير

تمسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ)
)شركة)) تم تمسيس) م)3)،) ينمير) ((3
املميزات) ذات  املسؤولية  احدودة 

التملية):
التسمية):)شركة)»إيممن اسممك«)

ش.م.م.
االسممك) وشراء) بيع  (: الهدف)

املجمدة والغير املجمدة.
33م) قم) بلوك) (: املقر اال تممعي)

)مم)حي الشرف اكمدير.
33.333م  (: اال تممعي) الراسممل 
333م)حصة ان فئة) د هم اجزأ الى)

33م)د هم للحصة.
تعيين كل ان السيدة) (: التسيير)
ملدة) الشركة  اسيرة  ا ميك  ايممن 

غير احددة.
للسيدة) واململي  االدا ي  التوقيع 

ايممن ا ميك.
تبتدأ السنة) (: السنة اال تممعية)
اال تممعية ان))فمتح ينمير وتنتهي في)

اخر ديسمبر ان كل سنة.
العقد) لهذا  القمنوني  االيداع  تم 
املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتمبة 
 98((5 تحت  قم) بأكمدير  التجم ية 
والسجل التجم ي  قم)46369)بتم يخ)

8)فبراير)م)3).
ان أ ل النسخة والبيمن
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اكت9 الحسمبمت الجزيرة

شركة اكادير باي ترافل
شركة ذات اسؤولية احدودة

 اسمملهم : 33.333م د هم
اقرهم اال تممعي : اكت9 بلوك أ 
الطمبق االول اكمدير بمي أكمدير

تمسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)
تم احداث القمنون) م)3)) ينمير) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  االسم�سي 
املحدودة ان طرف املوقعين للعقد،)

خصمئصهم كملتملي):

التسمية):)اكمدير بمي ترافل.

املقر اال تممعي):)اكت9)35مبلوك)

أ الطمبق االول اكمدير بمي اكمدير.

الهدف اال تممعي):)وكملة اسفم .
 أسممل الشركة حدد في)33.333م 

د هم اقسم الى)333م)حصة ان فئة)

د هم للحصة الواحدة يملكهم) 33م)

كل ان):

 533 (... احمد) املتوكل  السيد 

حصة.

 533 (... يوسف) والسيد حممني  (

حصة.

التسيير):)عين السيد عبد املتوكل)

غير) ملدة  للشركة  وحيدا  اسيرا 

احدودة.

ان فمتح ينمير الى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.

لدى) القمنوني  االيداع  تم  لقد 

بتم يخ) بمكمدير  التجم ية   املحكمة 

(،98(39 تحت  قم) م)3)،) فبراير) (8

السجل التجم ي  قم)46389.
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شركة برافو نافيت
شركة ذات اسؤولية احدودة

 اسمملهم : 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي :  قم 9/)47 بلوك 
م توهمو م ايت الول

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)
م)3))تم))صيمغة القمنون) ( 3)فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  االسم�سي 

املحدودة ذات الخصمئص التملية):

نقل) (: اال تممعي) الغرض 

املستخداين لفمئدة الغير.

نمفيت) برافو  شركة  (: التسمية)

ش.م.م.
 9/472 :) قم) اال تممعي) املقر 

بلوك)م)توهمو)م)ايت الول.

املدة):)حددت في)99)سنة.
اال تممعية:) والحصص   أسممل 

د هم) 33.333م) في) الراسممل  حدد 

ا تممعية) حصة  333م) الى) اقسم 

اوزعة) د هم للواحدة،) 33م) بقيمة)

كمالتي):

 533 (... احمد) السبمعي  السيد 
حصة.

 533 (... احمد) السبمعي  السيد 
حصة.

التسيير):)الشركة اسيرة ان طرف)
ملدة) وذلك  احمد  السبمعي  السيد 
التوقيع البنكي ازدوج) غير احدودة،)
حيث يعود الى كل ان السبمعي احمد)

والسبمعي احمد.
 37 :)توزع حس9 الفصل) اال بمح)

ان القمنون االسم�سي للشركة.
)تم االيداع القمنوني لدى املحكمة)
تحت  قم) ( بمنزكمن،) االبتدائية 
التجم ي  قم) السجل  (،2021/359

)م)فبراير)م)3).
اقتطف قصد االشهم 
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 STE   AZNZAT  TRANS
شركة احدودة املسؤولية ش.و

تأسيس شركة
بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
حر ت) بمنزكمن  م)3)) ينمير) 4م)
املسؤولية) احدودة  شركة  قوانين 
ذات شريك وحيد خصمئصهم كملتملي):

 AZNZAT TRANS. (: ( ( ( ( ( ( ( االسم)
. SARL AU

نقل السلع وطنيم (: ( ( ( ( ( ( (  الهدف)
)و عممليم لحسمب الغير.

املقر اال تممعي):)كـــراج الــمــتــوا ــد)
تـراسـت) (35 الــسـالم  قـم) بـتـجـزئـة 

انــزكــمن
99)سنة ابتداءا ان) (: ( ( ( ( ( ( ( ( املدة)

تم يخ التمسيس النهمئي.
في) حدد  (: اال تممعي) الرأسممل 
الى) اقسم  د هم  33.333م) ابلغ)
د هم) 33م) فئة) ان  حصة  333م)

للواحدة اوزعة على الشريك):
السيد العربي البركي)))333م)حصة)

بمبلغ)33.333,33م)د هم.)
فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 
كل) ان  د نبر  م3) في) تنتهي  و  ينمير 
سنة ام عدا السنة اململية االولى التي)
الى غمية) التأسيس  تم يخ  تبتدئ ان 

م3)د نبر).

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
العربي) السيد  احدودة  غير  ملدة  و 

البركي.
األ بمح):))يتم اقتطمع)5)%)لتكوين)
عليه) املنصوص  االحتيمطي  الرصيد 
يخصص) او  يوزع  الصمفي  و  قمنونيم 
ان  ديد) ارحل  ابلغ  او  احتيمطم 

براته او زئيم.
االيداع) تم  (: القمنوني) االيداع 
بمملحكمة) الضبط  بكتمبة  القمنوني 
فبراير) )م) ( االبتدائية بمنزكمن بتم يخ)

م)3)،)تحت  قم)363 .
للخالصة و التذكير) (
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FIDUCIAIRE AMIZA

 STE B.E.H. LIGHTING
 SARL  

 أسممل :  33.333مد هم
 ICE : 002742618000084

RC : 46113
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بمكمدير))
تم تأسيس) (، م)3)) ينمير) م)) بتم يخ)
املحدودة)) املسؤولية  ذات  شركة 

بمملواصفمت التملية):
B.E.H. LIGHTING(:(((التسمية

الكهربمء) اواد  بيع  (: الهدف)
بملتقسيط))و العقمقير.)

م)4)شم ع) ) قم) (: املقر اال تممعي)
ا) السالم  حي  يمض  القبمج  ( عبم3)

كمدير
املدة))))))):)99)سنة.

ينمير) م3) :)ان) السنة اال تممعية)
إلى)م3)د نبر.

 أسممل):)33.333م)))د هم))اقسم)
حصة ا تممعية بمقدا ) ( 333م) إلى)

33م)د هم لكل))واحدة.
التسيير:)تعيين السيدان شقنموي)
احمد و العو ف ابراهيم)))،)كمسيران))

للشركة))ملدة))غير احدود ة.))
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
بمكمدير)) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
تحت الـــرقم) ( فبريرم)3)) 3م) بتم يخ)
و اسجلة بملسجل التجم ي) (98(6(

في نفس اليوم تحت الرقم)3مم46.

451P  
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STE BEL TROMEGA
SARL AU

املؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سي 
ايت الول) م)3)،) ينمير) ((7 ( ( بتم يخ)
املسؤولية)) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد) املسمهم  ذات  ( ( املحدودة)

تحمل الخصمئص التملية):
 STE BEL-TRAOMEGA(:(التسمية

       .SARL AU
املقر اال تممعي):))))))كراج بتجزئة)

 نمن سلطمنة  قم))8)ايت الول.

 أ3 اململ)))):))533.333)د هم.
)املدة))))))))))):)99))))))سنة.))

)املسير))):))السيد))بلمعلم))عبد هللا
أو) ( األشغمل املختلفة) (: ( النشمط)
االلوانيو،املعدن،) نجم ة  البنمء-)

)PVC)-تجم ة.
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة))
م)3)،)) فبراير) 6م) االبتدائية بأنزكمن)

تحت  قم)393 .
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   STE BOUSSETTA TEXTILE
قسم ية الصفمء و املروى  قم مم 

شم ع اوالي علي الشريف املسدو ة  
الجرف انزكمن

  تـــأسـيــس شركة
اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
3)3)،))تم) اكمدير بتم يخ)م))ديسمبر)
املسؤولية)) احدودة  شركة  تأسيس 

صفمتهم)))كمم يلي):)
 BOUSSETTA (: التسمية)

        . TEXTILE
أسمسم) الشركة  تهدف  ( الهــدف:)

إلى:
التصدير واالستيراد.

تسويق املالبس الجمهزة
الصفمء) قسم ية  املقر اال تممعي:)
علي) اوالي  شم ع  مم) واملروى  قم)

الشريف املسدو ة الجرف انزكمن.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التسجيل بملسجل التجم ي بمستثنمء)

حملة التمديد أو الفسخ املسبق.
الرأسممل):))حدد  أسممل الشركة)
في)33.333م)د هم))اقسم))إلى)333م 

حصة.)

بوست))))))))))))))))))))) عبدهللا  السيد 

333م)حصة.

))التسيير):)السيد عبدهللا بوست)

اسير للشركة ذلك ملدة غير احدودة.)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) يوم) إنزكمن  االبتدائية 

م)3)،)تحت  قم)378.

453 P

   STE BRAHIM AGRI TRANS
SARL AU

اقرهم اال تممعي : املحل التجم ي 

دوا  تدا ت  ممعة سيدي بيبي 

اشتوكة ايت بمهم 

السجل التجم ي  قم 449))

بتم يخ)9))ينمير)م)3))ثم تمسيس)

شركة دات املسؤولية املحدودة).
اكري) براهيم  ( شركة) (: التسمية)

ترانس.)))

دات) شركة  ( القمنوني:) الشكل 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.

املستخداين) نقل  (: الهدف)

لحسمب الغير.
التجم ي) املحل  اال تممعي:) املقر 

بيبي) سيدي  تدا ت  ممعة  دوا  

((( اشتوكة))ايت بمهم.)
ابلغ)) في  حدد  اململ:) ) ا3  (

333م  الى) اقسمة  د هم  33.333م)

في) للحصة  د هم  33م) بثمن) حصة 

الكية):

333م  املعنكر:) ابراهيم  السيد 

حصة.

ابراهيم) السيد  عين  التسيير:)

ملدة) للشركة  اسيرا  املعنكر 

غيراحدودة.

تم يخ) ان  ابتداء) سنة  (99 املدة:)
تسجيل الشركة في السجل التجم ي)

ينم ير الى) م3) ان) السنة اال تممعية:)

م3)ديسمبر))ان كل سنة.)

كتمبة) لدى  القمنوني  االيداع  تم 

الضبط بمملحكمة االبتدائية بمنزكمن

تحت) ( م)3)،) فبراير) 6م) بتم يخ)
 قم)397.

454 P

STE  BSB LINE TRANS
    ش.م.م  

 أسمملهم : 33.333م د هم
اقرهم اال تممعي:  قم  5) احل 64 

بلوك 5م احشمش اكمدير
تأسيس شركة

بمو 9 عقد عرفي احر  بتم يخ)
7))سبتمبر)7م3)،))تم تأسيس شركة)
املميزات) ذات  املسؤولية  احدودة 

التملية):
 BSB LINE (« ( )شركة) ( ( التسمية:)

TRANS)˝ش.م.م.)
الهد ف):النقل لحسمب الغير.

املقر اال تممعي:) قم))5))احل)64 
بلوك)5م)احشمش اكمدير.

33.333م   (:  أ3 اململ اال تممعي)
333م)حصة ان فئة) د هم اجزأ إلى)

33م)د هم للحصة.
تعيين السيد عبد اإلله) التسيير:)
سنة) ملدة  للشركة  اسيرا  حشمدي 

قمبلة للتجديد.)
:)تبتدأ السنة) ( السنة اال تممعية)
اال تممعية ان فمتح ينمير وتنتهي في)

آخر د نبر ان كل سنة.
وتم اإليداع القمنوني لهذا العقد)
املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتمبة 
  98(94 تحت  قم) بمكمدير  التجم ية 
والسجل التجم ي  قم)49م46))بتم يخ)

)م)فبراير)م)3).
ان ا ل النسخة والبيمن
حر  بميت الول بتم يخ

455 P

  STE ANHARR LAYALLY
ش م م 

6م  بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس الشركة) (،(3(3 ديسمبر)

ذات املميزات اآلتية):
 ANHARR الشركة) (: التسمية)

LAYALLY)ش.م.م.ش.و.
الحو3) حي  ( (: اال تممعي) املقر 

بنعنفر القليعة أيت الول.
 أ3 اململ):))33.333م)د هم).

عبد) الخيمط  السيد  ( (: املسير)
الرزاق.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بإنزكمن بتم يخ)3))ديسمبر)

3)3)،)تحت  قم)963م.

456 P

  STE  ANFO ALHIDAYA
SARL AU

تأسيس شركة
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 7))ينمير)م)3)،)))تم تأسيس شركة))

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التملية):

 STE ANFO (: التسمية)

ALHIDAYA  SARL A.U

  RC الطمبق) (: اال تممعي) املقر 

الرقم)3مم)شم ع الفتح الحي الجديد)

طمنطمن).

د هم) 33.333م) (: الرأسممل)

حصة ان فئة) ( 333م) اقسمة على)

33م)د اهم.

:)تجهيزات و لوازم))املكت9 الهدف)

الشركمء):)ابراهيم الخليل خطي9،)

اغربي،)ازداد بتم يخ)))30/01/1989،)

.JF4(333(ب.ت.و  قم

فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 

ينمير و تنتهي في)م3)د نبر ان كل سنة.

تسير الشركة حمليم ان) التسيير:)

ملدة) الخليل خطي9  ابراهيم  طرف:)

غير احددة.

بمملحكمة) تم  (: السجل التجم ي)

فبراير) (9 االبتدائية بطمنطمن بتم يخ)

م)3)،)تحت  قم)3م57.

457 P

 STE  AVILA
»SARL A.U« 

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 4))يونيو)9م3)،))تم تأسيس شركة))

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التملية:

  STE AVILA التسمية):))

.SARL AU
املقر اال تممعي)):) قم))9)بلوك ن)

حي الصحراء)-))طمنطمن).)
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د هم) 33.333م) ( (: الرأسممل)
حصة ان فئة) ( 333م) اقسمة على)

33م)د اهم.
:)استيراد و تصدير. الهدف)

(، سيداحمد) بويهمت  (: الشركمء)
اغربي،)ازداد بتم يخ))06/07/1985،)

 ER836ب.ت.و  قم).37م
فمتح) ان  تبتدئ  اململية:) السنة 
ينمير و تنتهي في)م3)د نبر ان كل سنة.
تسير الشركة حمليم ان) التسيير:)
ملدة غير) ( بويهمت سيداحمد) طرف:)

احددة.
بمملحكمة) تم  (: السجل التجم ي)
يونيو) ((5 االبتدائية بطمنطمن بتم يخ)

9م3)،)تحت  قم)مم53.
458 P

 STE ADILBAG TRANS
 MAROC
»SARL A.U«
تمسيس شركة

بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) م)3)،) ينمير) 5م)
ذات املسؤولية املحدودة ان شريك)

وحيد املميزات التملية:
 STE ADILBAG ( (: التسمية)

.TRANS MAROC SARL A.U
املقر اال تممعي)):)الرقم)3)،)زنقة)

الطرفمية،)الحي االدا ي،)طمنطمن.
د هم) 33.333م) (: الرأسممل)
فئة) ان  حصة  333م) على) اقسمة 

33م)د هم.
الوطني) اال سمليمت  نقل  (: الهدف)

والدولي.
نقل البضمئع لحسمب الغير.)

عمديل،) بكم   (: الوحيد) الشريك 
 1977/01/01 بتم يخ) ازداد  اغربي،)
ب.ت.و  قم) برشيد،) بملد وة 

.WA6(476
فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 
ينمير و تنتهي في)م3)د نبر ان كل سنة.
تسير الشركة حمليم ان) التسيير:)
غير) ملدة  عمديل  بكم   السيد  طرف:)

احددة.

بمملحكمة) تم  (: السجل التجم ي)

االبتدائية بطمنطمن بتم يخ))م)فبراير)

م)3)،)تحت  قم.م)57 .

 459 P

 STE ALASKA PRIVE     
SARL  

تأسيس شركة 
اؤ خ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  م)3)،) ينمير) ((7 في)

تحمل) املسؤولية  احدودة  شركة 

الخصمئص التملية):

اسم) الشركة  تحمل  التسمية:)

.STE ALASKA PRIVE SARL

تحدد  أسممل) (:  أسممل الشركة)

د هم) ( 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

33م  حصة بقيمة) 333م) اقسم الى)

د هم لكل حصة اقسمة كملتملي):

)شضوض اصطفى،) قم) السيد)

  J496386  .... 334(البطمقة الوطنية

حصة.

احمد،) قم) ااغم   ايت  السيد 

            JH3)78م  ...... الوطنية) البطمقة 

333)حصة.

الحسن،) قم) زعيم  السيد 

 JH3969 ...... 333 البطمقة الوطنية)

حصة.

زنقة) 6م) اال تممعي:) قم) املقر 

بيوكرى اشتوكة) ( بيروت حي ال شملي)

أيت بهم.

اركز التكوين) الهدف اال تممعي:)

الخمص،)استيراد-تصدير،)تجم ة.

)التسيير:)تحدد تسيير الشركة ان)

طرف):

اصطفى  قم) شضوض  السيد 

.J496386(البطمقة الوطنية

))تم ايداع امللف القمنوني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية إلنزكمن تحت)

 قم)333)بتم يخ)5)فبراير)م)3)،) قم)

السجل التجم ي)347)).

460 P

 STE AMANIBAT TRAVAUX
DIVERS

    ش.م.م  
 اسمملهم : 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي: اشعو  5433-6 

شقة  قم م98 الطمبق الثمني الحي 

املحمدي اكمدير

تأسيس شركة
بمو 9 عقد عرفي احر  بتم يخ)

شركة) تأسيس  تم  م)3)،) ينمير) (8

املميزات) ذات  املسؤولية  احدودة 

التملية):

 AMANIBAT(«((التسمية:))))شركة

TRAVAUX DIVERS)˝ش.م.م.)

الهد ف):اشغمل البنمء).

 6-5433 املقر اال تممعي:)اشعو )

الحي) التمني  الطمبق  م98) شقة  قم)

املحمدي اكمدير.
33.333م  (:  أ3 اململ اال تممعي)

333م)حصة ان فئة) د هم اجزأ إلى)

33م)د هم للحصة.

لبنى) السيدة  تعيين  التسيير:)

سنة) ملدة  للشركة  ا  اسيرة   فمل 

قمبلة للتجديد.)

:)تبتدأ السنة) ( السنة اال تممعية)

اال تممعية ان فمتح ينمير وتنتهي في)

آخر د نبر ان كل سنة.

وتم اإليداع القمنوني لهذا العقد)

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتمبة 

  98(87 تحت  قم) بمكمدير  التجم ية 

والسجل التجم ي  قم)87)46))بتم يخ)

مم))فبراير)م)3).
ان ا ل النسخة والبيمن

حر  بميت الول بتم يخ

  461 P

STE. SARSEIGE COMPTA  

SARL

Email:(sarseige.compa@gmail.com

    STE AMKRAZ TRANS
تأسيس شركة

في) اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سي 

 6م)ديسمبر3)3))بتزنيت تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصمئص التملية):

 STE AMKRAZ التسمية):)شركة)
   . TRANS

املقر اإل تممعي:)دوا  نبيكة  ممعة)
الركمدة اوالد  را  قيمدة تيزنيت.

 Transport( de (: الهدف)
 marchandises( nationale( et
 international( pour( le( compte

.d’autrui
املدة):)99)سنة.

33333مد هم) (: الرأسممل)
فئة) ان  333محصة  إلى) اقسمة 

33مد هم لكل واحدة.)
33م%)أي)333م)حصة ا تممعية)

لفمئدة ااكراز حفيظ)).)
التسيير):)تم تعيين السيد ااكراز)
غير) ( ملدة) ( للشركة) كمسير  ( حفيظ)

احدودة.)))))))))))
اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
القمنوني بمملحكمة االيتدائية بتزنيت)
7م  تحت  قم) ينميرم)3)) 4م) بتم يخ)

والسجل التجم ي  قم))9)46.
462 P   

 IBNELKHATTAB  IMPORT
EXPORT

SARL  
املؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سي 
بمليوسفية)) ينميرم)3)) 3م) بتم يخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة تحمل الخصمئص التملية):

  STE IBNELKHATTAB(:التسمية(
  .IMPORT EXPORT  SARL

)املقر اال تممعي):)))املحل التجم ي)
القديمة) بملسويقة  الكمئن  (33  قم)
الكنتو ) احمد  ممعة  اركز سيدي 

اليوسفية).
 أ3 اململ))):)))33.333.33م)د هم.

املدة):)99))))))سنة)).
السيد عبد الرحيم ابن) ( املسير:)

الخطمب.
النشمط:)

لحسمب) ( البضمئع) نقل 
الغير)أاتعة غير اصحوبة-)إ سمليمت))

 ميع البضمئع).)))))))
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لدي) القمنوني  اإليداع  تم 
في ( بمليوسفية) االبتدائية   املحكمة 
 5)فبرايرم)3))تحت  قم)2021/33 .
463 P

IKRAM PECHE 
 SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى القمنون األسم�سي املؤ خ)
تأسيس) تم  فبرايرم)3)) (8 ( بتم يخ)
ذات) املسؤولية  احدودة  شركة 

الشريك الوحيد.))
 IKRAM((:ذات الخصمئص التملية

. PECHE SARL AU
في) الشركة  هدف  (: -مالهدف)

املغرب كمم في الخم ج هو:
األسممك) أنواع  -منقل  ميع 

واملأكوالت البحرية).
والبضمئع) املنتجمت  -)نقل 

لحسمبنم ولحسمب الغير.
-3)تم ر اسممك)).

  ))-املقر اال تممعي):)حي الحسني)
 قم)636)الداخلة واد الذه9.

املدة:)99)سنة.
في) حدد  (: الرأسممل) (-3
33333.33م)د هم اقسم على)333م 
د هم) 33م) بقيمة) ا تممعية  حصة 

للواحدة وهي في نصي9):
333م  ابروك) حسن  السيد  (-4

حصة ا تممعية).))
تسير الشركة وملدة غير) التسيير:)
حسن) السيد  طرف  ان  احدودة 

ابروك).
تم اإليداع القمنوني بمملحكمة) (-5
بتم يخ بملداخلة   االبتدائية 
تحت  قم م)3)) فبراير) (8 

 7343م)/)3)3
464 P

 Sté  INSTITUTION
 ACADEMIE DU SAVOIR

PRIVEE
 SARL 

احر ) عرفي  عقد  بمو 9  (- م)
تأسيس) تم  نوفمنبر3)3)) (3 بتم يخ)
املميزات) ( شركة احدودة املسؤولية)

التملية):

 INSTITUTION((التسمية:))شركة(-
   ACADEMIE DU SAVOIR PRIVEE

ش.م.م.
التعليم) اؤسسة  (: -الهدف)

الخصو�سي.
الك) تجزئة  اال تممعي:) -املقر 
الخير بقعة  قم)6)القليعة انزكمن ايت)

الول.)
-)املدة):)))99)سنة.

(: اال تممعي) اململ  -) أ3 
إلى) اجزأ  د هم  33.333.33م)
د هم) 33م) فئة) ان  333محصة 

للحصة الواحدة.
-التسيير:)السيد  اضمن بوعشرة)

والسيد العربي كواغم .
تبتدئ) (: ( اال تممعية) -السنة 
ينمير) فمتح  ان  اال تممعية  السنة 

وتنتهي في آخر ديسمبر ان كل سنة.
لهذا) القمنوني  اإليداع  وتم  (- ((
هيئة) لدى  الضبط  بكتمبة  املحضر 
املحكمة االبتدائية بإنزكمن تحت  قم)
التجم ي  قم339))  والسجل  ((94

بتم يخ)4)فبرايرم)3).
ان ا ل النسخة والبيمن

465 P

 STE INTUNE
 SARL 

ICE: 002724823000011
تأسيس شركة احدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ)
شركة) تأسيس  تم  ( ينميرم)3)) ((9
احدودة املسؤولية ذات الخصمئص)

التملية):)
. STE(INTUNE(((Sarl(:(التسمية-

-املقر اال تممعي:شقة)6)عمم ة))م 
سعمدة ضحى حي املحمدي).))

في) والتكوين  -الهدف:استشم ة 
اجمل التسيير).

33333م  اال تممعي:) -الرأسممل 
د هم.

-التسيير:)ابراهيم شوقي).
-املدة:)99)سنة.

-السنة اململية):))فمتح ينمير حتىم3 
ديسمبر).

بملسجل) الشركة  تسجيل  تم 
  98345 تحت  قم) ( التجم ي بمكمدير)
فبرايرم)3)) قم السجل) 6م) بتم يخ)

التجم ي)5م)46.
466 P

 JARHAS IMMOBILIER شركة
ش.م.م ش.و

 أسمملهم: 33.333.33م د هم
املقر اال تممعي : حي الحم 9 

الفوقمني، بلوك 9 شم ع د، تكوين 
أكمدير

 ICE 002728440000031, RC
N°46م)م

تأسيس الشركة ذات اسؤولية 
احدودة بشريك وحيد

م.التأسيس:
اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
خلق) تم  ينميرم)3)) ((7 في) بأكمدير 
نظمم تأسيس الشركة ذات املميزات)

التملية:
اسؤولية) ذات  شركة  ( الشكل):)

احدودة بشريك وحيد.
 JARHAS ( التسمية:شركة)

.IMMOBILIER
))):)تهدف الشركة إلى): الهدف)

وكملة عقم ية.
البنميمت) أ ا�سي  وشراء) بيع 

املكتملة أو النصف اكتملة.
الحم 9) حي  ( (: املقر اال تممعي)
تكوين) د،) شم ع  (9 بلوك) الفوقمني،)

أكمدير.
ادة) حددت  (: املدة اال تممعية)

الشركة في)99)سنة
التسيير:)

حسن،) السيد  راوني  تعيين 
الوطنية  قم) لبطمقة  الحمال 
للشركة) وحيد  اسير  (، (JB5)339م

ملدة غير احدودة.
اع ذلك،)ستلتزم الشركة بتوقيع)

السيد  راوني حسن.)
حدد  أسممل) ( الشركة:)  أسممل 
الشركة في)33.333.33م)د هم اجزأة)
على)333م)حصة ان فئة)33م)د هم)
الشكل) على  اوزعة  الواحد  للسهم 

التملي:

333م  حسن) :) راوني  السيد)
حصة،)أي:)33.333.33م)د هم.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
اإليداع) تم  القمنوني:) ).اإليداع 
بأكمدير) التجم ية  بمملحكمة  القمنوني 
تحت  قم) فبرايرم)3)) 3م) ( بتم يخ)

.98(68
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مونتان د أكادير
تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة
تأسيس) تم  املؤ خ  للعقد  طبقم 
املسؤولية)))) احدودة  شركة 

بملخصمئص التملية):))
شركة) أكمدير  د  اونتمن  االسم 

احدودة املسؤولية.)
الهدف):

)فندقة املطعمة).
 أسممل املجموعة:33333مد هم.

التسيير:)همني خوقير).)
املقر اال تممعي):)بلوك)م)عمم ة)34 

الهدى أكمدير)).
املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القمنوني  االيداع  تم 
بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية)
بتم يخ) 86م96) ( تحت  قم)  بأكمدير 

9)سبتمبر)3)3).
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شركة زرسيف
)شركة ذات اسؤولية احدودة 

لشريك الوحيد) 
 ICE : 002735266000029  TP :

 67502674   IF : 48580327 
RC : 46207  

بلوك ف 8م،  قم 93، حي الداخلة، 
أكمدير

م)-))بنمء)على سند عرفي))احر  في)
بأكمدير تم تأسيس) فمتح فبرايرم)3))
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 
البيمنمت) حس9  الوحيد  لشريك 

التملية).
)شركة) التـسميــة:)شركة ز سيف)
لشريك) احدودة  اسؤولية  ذات 

الوحيد.
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أهــداف الشـركـــة):)
)أعممل اتنوعة أو أعممل إنشمئية.
8م،) بلوك ف) (: املقـر اال ـتمــمعـي)

 قم)93،)حي الداخلة،)أكمدير.
))املدة):99)سنة.

الشريك) سمهم  املســمهمــة:)
الوحيد بمم قد ه)33.333.33م)د هم)
م   333 كرأسممل الشركة اقسم إلى)
على) للواحدة  د هم  33م) ب) حصة 

الشكل التملي):
-)السيد حسمن أاراوزى):))333م 

حصة.)
يسير الشركة السيد) ( ( ( (: ( اإلدا ة)

حسمن أاراوزى ملدة غير احدودة.
اــن) ( تبتدئ) (: السنـة اال تمــمعيـة)

فمتــح ينميــر وتنتهــي فــي)م3)ديسمبر.
تــم اإليــداع) لــقـد  ( ( (: اإليــداع) ((  -
بمملحكمـة) الضبـط  بكتمبــة  القمنونــي 
م9834   تحــت  قم) بأكمدير  التجم ية 

بتم يخ)6م)فبراير)م)3).
الخــالصـــــــة والبــيــــــمن
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شركة بويلضوص
 ش.م.م

برأسممل ا تممعي قد ه: 
33.333.33م د هم

شقة  قم م3  قم 37 تجزئة  نمن 
سلطمنة تمزا ت ايت الول انزكمن  

)بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)
7))ينميرم)3))تمت صيمغة القمنون)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة ذات الخصمئص التملية):)
الغرض اال تممعي:)

-األشغمل املختلفة وأشغمل البنمء.
-بيع املواد والتجهيزات الفالحية.

بويلضوص) شركة  ( (: التسمية) (
ش.م.م).

املقر اال تممعي:)شقة  قم)م3) قم)
37)تجزئة  نمن سلطمنة تمزا ت ايت)

الول انزكمن.
املدة):)حددت في)99)سنة).

الرأسممل والحصص اال تممعية:)
حدد الرأسممل في33 33.333م)د هم)
ا تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 
اوزعة) (، د هم للواحدة) 33م) بقيمة)

كمألتي :  

خديجة)))))))))))))))))))))))))))))))))))) اسعود  ايت 

933)حصة.)

ندحم لحسن33م)حصة.))))))))))))))))))

التسيير:)الشركة اسيرة ان طرف)

ايت اسعود خديجة حيث) السيدة 

يعود إليهم كل ان التوقيعين البنكي)

واال تممعي وذلك ملدة غيراحدودة).)

 37 توزع حس9 الفصل) األ بمح:)

ان القمنون األسم�سي للشركة.

ثم اإليداع القمنوني لدى املحكمة)

عدد  قم) تحت  ( بمنزكمن) االبتدائية 

358/2021))بتم يخ))م)فبرايرم)3).
اقتطف قصد اإلشهم )
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شركة ايكل سوس               
شركة ذات املسؤولية املحدودة    

 أسمملهم : 33.333.33م د هم 

املقر اال تممعي :  قم م زنقة 

الراشيدية حي اوالي  شيد انزكمن        

)بمقت�سى عقد عرفي اوقع بتم يخ)

3))ينمير)م)3))والذي سجل بمنزكمن)

املسؤولية) ذات  شركة  تمسست 

املحدودة على الشكل التملي):)

م)االسم):)شركة ايكل سو3).)))))))))))))))))))))))

تجم ة) (: اال تممعي) ))الغرض 

والهمتفية) االليكترونية  اال هزة 

واصالحهم.)))))
زنقة) م) :) قم) اال تممعي) 3)املقر 

الراشيدية حي اوالي  شيد انزكمن.))

4)املدة اال تممعية):))99)سنة).

(: اال تممعي) 5)الراسممل 

الى) اقسمة  د هم  33.333.33م)

333م)حصة ا تممعية ان فئة)33م 

د هم للواحدة.)

فمتح) ان  (: اال تممعية) 6)السنة 

ينمير الى)م3)ديسمبر ان كل سنة.)

ان) اسيرة  الشركة  (: 7)التسيير)

طرف السيد ايوب الحيمن.)))))

بمملحكمة) (: القمنوني) 8)االيداع 

م38  تحت  قم) بمنزكمن  االبتدائية 

بتم يخ)5م)فبرايرم)3).
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اكت9 الحسمبمت الجزيرة

شركة ديار ادر
 أ3 املهم  : 33.333م د هم

زاوية اسن  ممعة اد  تم ودانت

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بملشريك 

الوحيد
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)
7))))ينمير)7م3))،)تم إحداث القمنون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بملشريك الوحيد ان طرف)

املوقع للعقد،)خصمئصهم كملتملي):

-التسمية:)ديم  اد .
اسن) زاوية  (: اإل تممعي) -املقر 

 ممعة اد  تم ودانت.

-الهدف اإل تممعي):)اواد التجميل)

وانتجمت احلية.
(: في) حدد  الشركة  امل  - أ3 

د هم اقسم إلى ألف) 33.333.33م)

للحصة) د هم  33م) فئة) ان  حصة 

السيدة) كمالة  تملكهم  الواحدة 

بوكلفيدين عمئشة.

السيدة) :عينت  -التسيير)

وحيدة) اسيرة  عمئشة  بوكلفيدين 

للشركة ملدة غير احدودة).

ان فمتح ينمير إلى) -السنة اململية:)

م3)ديسمبر).

القمنوني) اإليداع  تم  -لقد 

بتم يخ تم ودانت  احكمة   لدى 

 - 36م  تحت  قم) فبرايرم)3)) (9  

السجل التجم ي:)7439.     
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  SOUSS  CLIM  ET     

  ELECTRO  FROID  IMPORT

  EXPORT
SARL AU

املؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سي 

)قر ت)) بمنزكمن) ( ينميرم)3)) (5 بتم يخ)

الجمعية العماة االستثنمئية لشركة

  SOUSS  CLIM  ET  ELECTRO

 FROID  IMPORT  EXPORT  SARL

AU))))اميلي):))))

ان) ( حصة ا تممعية) 333م) بيع)

طرف السيد حسن أاين وطنيته  قم)))

إزام)) السيد علي  لفمئدة  (JB(68856

الوطنية)) التعريف  ( لبطمقة) الحمال 
د هم) 33.33م) بثمن) (.P478مم  قم)

للحصة اي ام اجموعه))33.333.33م 

د هم).

احمد) السيد  ( املسير:) استقملة 

.JBأاين وطنيته  قم))77633م

السيد) (: ابراء)ذاة املسير القديم) (

.JBاحمد أاين وطنيته  قم))77633م

علي) السيد  اسير  ديد:) تعيين 

التعريف) ( لبطمقة) الحمال  إزام 
الوطنية)) قم))78ممP4))اسير وحيد))

لفترة غير احدودة.

املقر) (: اإل تممعي) املقر  تغيير 

)م4  كراج الكمئن بملزنقة) (: الجديد)
 قم)6)الجرف إنزكمن).

السيد) (: اال تممعي) التوقيع 

التعريف) لبطمقة  الحمال  إزام  علي 
.  P4الوطنية)) قم)78مم

تحيين القمنون االسم�سي للشركة).

لدي) القمنوني  اإليداع  تم  ( ( (

بتم يخ بمنزكمن  االبتدائية   املحكمة 

 8)فبرايرم)3))تحت  قم)6م3 .
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 STE .  AL FILAHIA
 SARL

 3eme(ETAGE(APPRT(N°06 LOT

 AKABAR(N°43 LAMZAR(AIT

MELLOUL

ICE : 001973192000096

الغير) العمم  الجمع  بمقتضـى 

فبرايرم)3)،) (( في) املؤ خ  العمدي 

تقر ) ( (AL FILAHIA SARL ( ( لشركة)

اميلي:

حسن) للسيد  533حصة  -بيع)

اصطفى) السيد  لفمئدة  بوكيري 

الغرابي.

أسم�سي  ديد) قمنون  -تبني 

ذات) املسؤولية  احدودة  للشركة 

الشريك الوحيد.)
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استقملة السيد حسن بو كيري) (-
ان تسيير الشركة واإلبقمء)على السيد)

اصطفى الغرابي كمسير وحيد.
-تحيين القمنون األسم�سي للشركة.
بمملحكمــة) القمنوني  اإليداع  تم  (-
االبتدائية بمنزكمن،)في)5م)فبرايرم)3) 

تحت  قم376.
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 Ste. AUBERGE 
 TINTAFOUKT

SARL
MODIFICATION

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
املنعقد في)مم)ينميرم)3))ثم بمو به)
 AUBERGE ( احدات تغييرات بشركة)
)شركة ذات) ( (TINTAFOUKT SARL
اسؤولية احدودة))حيت قر  اميملي):
))تفويت  ميع الحصص اململوك)
للسيدد بوكسو  شيد لصملح السيد)

أعراب احمد).
استقملة السيد بوكسو  شيد ان)

انصبه كمسير.
تعيين السيد اعراب احمد اسيرا)

وحيدا للشركة.
تحيين القمنون األسم�سي للشركة).)))))))))))))))
بمملحكمة) القمنوني  ( اإليداع) ( ثم)
االبتدائية بمنزكمن))في)5))ينميرم)3) 

تحث))) قم))م9م. 
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Société ANDALOU FISHING
S.a.r.l 

Au(capital(de  :100 000,00 Dhs
 Siège(social : CITE(DAKHLA

.N°07 BLOC(C1 AGADIR
R.C  N° 37349 AGADIR

تغييرات
م–بـمـو ـ9 احضر الجمع العمم)
فمتح) ( ( ( ( ( ( ( االستنمئي املنعقد بتم يخ)

فبرايرم)3))تقر ))ام يلي):
اال تممعية) الحصص  تفويت  (-

على الشكل التملي:
كريم) للسيد  حصة  (3.733
ايممن) السيدة  لفمئدة  توتنكيرت 

ا ميك.

استقملة املسير كريم توتنكيرت.
ا ميك) ايممن  ( السيدة) تعيين 
قمبلة) سنة  ملدة  الشركة  اسيرية 

للتجديد تلقمئيم.
اململي) املشترك  اإلاضمء) تخويل 

واإلدا ي السيدة))ايممن ا ميك.
-))وقد تم اإليداع القمنوني بكتمبة)
الضبط لدى هيئة املحكمة التجم ية)
تحت) ( فبرايرم)3)) مم) وذلك بتم يخ)

 قم))85)98 .
ان ا ل النسخة

والبيمن
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STE ALA-AGRI
شركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمملهم : 33.333.33م د هم 

تغيير ))
املنعقد) العمم  للجمع  وفقم  )م))
قر ) ((3(3 ديسمبر) (33 بتم يخ)
 ALA-AGRI املسمهم الوحيد لشركة)

ام يلي:
العنمصر املضمفة أو املحذوفة):

-قمم السيد احمد انو  الطمهري)
السيد) لصملح  أسهمه  ببيع  ميع 
سفيمن العلوي والسيدة الهمم الزين.

التقسيم كملتملي):
533)سهم) السيد سفيمن العلوي)
واحد) لكل  د هم  33.33م) بقيمة)

53333.33)د هم.
سهم) (533 الزين) الهمم  السيدة 
واحد) لكل  د هم  33.33م) بقيمة)

53333.33)د هم.
الطمهري) انو   احمد  -السيد 
يستمر بمهمة تسيير الشركة,وكدلك)
البنكية) الوثمئق  التوقيع على  ميع 
واالدا ية وذلك ملدة غير احدودة.)اع)

الحق في تعيين امثل.
هو) للشركة  القمنوني  -الشكل 

شركة ذات اسؤولية احدودة.
-)تحديث القوانين.

بكتمبة) القمنوني  االيداع  -تم 
بأكمدير) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
تحت  قم))))) ينميرم)3)) ((( بتم يخ)

  .983(4
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626

 Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 WEJNYS IMMO 
SARL AU

MODIFICATION
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
ثم بمو به) فبرايرم)3)) (9 املؤ خ في)
     WEJNYS بشركة) تغييرات   احدات 
IMMO SARL AU) أسمملهم)
63.333.33)))د هم حيت قر  اميلي:
بشأن) املسمهمة  عقد  تعديل 
في أصول شخصية) اسمهمة عينية 
اململية) لقمنون  وفًقم  شركة  لصملح 
وطبًقم) 9م3)) لسنة) 8م-83)  قم)
للممدة)م6م)اكرً ا ان املدونة العماة)

للضرائ9.)
األسم�سي) القمنون  تحين 

للشركة.))))))))))))))))
بمملحكمة) القمنوني  ( اإليداع) ( ثم)
االبتدائية بمنزكمن))في)6م)فبرايرم)3)  

تحث))) قم)395 .   
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H.S LAMDI
شركة احدودة املسؤولية الشريك 

الوحيد
الفسخ املسبق والحل النهمئي 

للشركة
بتم يخ العمم  الجمع   بمقت�سى 
اسمهمو) قر   ((3(3 ديسمبر) ((8   

الشركة.)
النهمئي) والحل  املسبق  الفسخ 
تقرير) على  االطالع  بعد  للشركة 

املصفي.
اليمني) احمد  السيد  تعين 

كمصفي للشركة.
كمكمن) اال تممعي  املقر  تعيين 

للتصفية والحل النهمئي.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بمنزكمن بتم يخ)))م)فبراير)م)3))تحت)

عدد)366))و367.
للخالصة والتذكير)
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  STE  L.O.A METAL
SARL

م-)بـمـو ـ9 احضر))قرا  الشركمء)
بـتـم يـخ))))))ينميرم)3)تقر  ام يلي):

)حل اسبق للشركة.
)تعيين السيد احمد حمتم كمصف)
للشركة وتحديد اقر الشركة كمقر)

للتصفية.
القمنوني) اإليداع  تم  )-وقد 
املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتمبة 
 377 تحت  قم) بمنزكمن  االبتدائية 

بتم يخ)5م)فبرايرم)3).
ان ا ل النسخة والبيمن)
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 OUHNICHE TOURS شركة
السجل التجم ي : 7)337 اكمدير

تعـــــــــــــــــــــديل
بتم يخ احر   احضر   بمقت�سى 
الشريك) ،قر   ينميرم)3)) ((3   
 OUHNICHE ( ( ( لشركة) الوحيد 

TOURS)ام يلي):)
))-)قفل التصفية النهمئية للشركة.
-)إبراء)ذاة السيد اهنيش الحسين)

ان اهماه كمصفي للشركة.))
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 
م)3))تحت) 3م)فبراير) بمكمدير بتم يخ)

الرقم)58)98. 
للنشر والبيمن

املصفـــي

481 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°3م AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

35.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE NIHAL IMMO
 أسمملهم):)33.333.33م)د هم

بتم يخ ( عرفي) عقد   بمقت�سى 
 3)فبرايرم)3)،)تم إقرا  ام يلي):

-)تسبيق تصفية الشركة).
عبدالنموي) أاين  السيد  -تعيين 

كمصفي للشركة).
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كمقر) التصفية  اقر  -اتخمذ 
األال) إقماة  م3) للشركة،) قم)

أنزا،أكمدير.
تم) القمنوني  -اإليداع  (
بتم يخ بمكمدير  التجم ية   بمملحكمة 
 5م)فبرايرم)3))تحت  قم)7)983 .  
482 P

PHYTOSER
شركة احدودة املسؤولية الشريك 

الوحيد
الفسخ املسبق والحل النهمئي 

للشركة
 (8 بمقت�سى الجمع العمم بتم يخ))
ديسمبر)3)3))قر  اسمهمو الشركة.)
النهمئي) والحل  املسبق  الفسخ 
تقرير) على  االطالع  بعد  للشركة 

املصفي.
اليمني) احمد  السيد  تعين 

كمصفي للشركة.
كمكمن) اال تممعي  املقر  تعيين 

للتصفية والحل النهمئي.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بمنزكمن بتم يخ)))3)فبراير)م)3)))تحت)

عدد)368)و369.
للخالصة والتذكير)

483 P

NEXTYS شركة
احل  قم 8 قسم ية بلوك 3  قم 

45) بن سركمو اكمدير
  تـــصفية 

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بمكمدير)
بتم يخ))5))أكتوبر)8م3)))،)تم))املوافقة)

على ام يلي)):
-تصفية ووقف نشمط الشركة.

-تعيين السيد ايكيكر عبد الكريم)
اصفي قمنوني للشركة.

بمملقر) التصفية  اقر  -تحديد 
الرئي�سي للشركة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ام 3) (((( بتم يخ) بمكمدير  التجم ية 

9م3))تحت  قم)53)م8.
484 P

 STE BOULANGERIE
  PATISSERIE CŒUR DE PAIN

 SARL
AU(CAPITAL : 40.000,00 DH

 Siège(Social : AVENUE
 MOHAMED(VI(N° 333 AIT

.MELLOUL INZEGANE
R.C(N° 21183-INEZGANE

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
فبراير) (3 بتم يخ) املنعقد  الشركمء)
 BOULANGERIE للشركة) م)3))
  PATISSERIE CŒUR DE PAIN

SARL)تم تقرير ام يلي:
-مإلغمء)القرا  الذي اتخذه الجمع)
بتم يخ) املنعقدة  االستثنمئي   العماة 
 )))ديسمبر3)3))بشأن الحل املبكر)
العماة) الجمع  فإن  لذلك  ( للشركة,)
الكلي) املحتوى  الغمء) قر   للشركمء)
للمحضر املذكو  أعاله وعود الشركة)
اسيرهم) اع  الطبيعي  نشطهم  إلى 

السيد العداز حسن.
استمرا ية) على  -)املوافقة 

الشركة.
-3)إبراء)ذاة نهمئية ان صالحيمت)
إلى) املذكو ة  للشركة  التصفية 
السيد) للتصفية  املعين  الشخص 

العداز حسن.
تم القيمم بمإليداع القمنوني:)لدى)
بتم يخ بإنزكمن  االبتدائية   املحكمة 

 3م)فبرايرم)3))تحت  قم)343.
485 P

X.O PIREN
 شركة احدودة املسؤولية

الشريك الوحيد
 الفسخ املسبق والحل النهمئي 

للشركة
بتم يخ العمم  الجمع   بمقت�سى 
اسمهمو) قر   ((3(3 ديسمبر) ((8

الشركة):
النهمئي) والحل  املسبق  الفسخ 
تقرير) على  االطالع  بعد  للشركة 

املصفي.
اليمني) احمد  السيد  تعين 

كمصفي للشركة.

كمكمن) اال تممعي  املقر  تعيين 
للتصفية والحل النهمئي.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بمنزكمن بتم يخ))م)فبراير)م)3))تحت)

عدد)364)و365.
للخالصة والتذكير)
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VERJAR
شركة احدودة املسؤولية الشريك 

الوحيد
الفسخ املسبق والحل النهمئي 

للشركة
بتم يخ العمم  الجمع   بمقت�سى 
اسمهمو) قر   ((3(3 ديسمبر) ((8

الشركة):
النهمئي) والحل  املسبق  الفسخ 
تقرير) على  االطالع  بعد  للشركة 

املصفي.
اليمني) احمد  السيد  تعين 

كمصفي للشركة.
كمكمن) اال تممعي  املقر  تعيين 

للتصفية والحل النهمئي.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بمنزكمن بتم يخ))م)فبراير)م)3))تحت)

عدد)373)وم37.
للخالصة والتذكير)
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STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°3م AV AL MOUKAOUAMA

AGADIR
 TEL : 36.5).46.)8.مم 
FIX : 35.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STEANGOUCH IMPORT
EXPORT

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 ))فبراير)م)3)،)تم إقرا  ام يلي):)

التصفية املسبقة للشركة.
احمود) عنكوش  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
للشركة) اال تممعي  املقر  اختيم  

كمقر للتصفية.

بمملحكمة) تم  القمنوني  اإليداع 
فبراير) (9 بتم يخ) بأكمدير  التجم ية 

م)3))تحت  قم55)98.
488 P

ORISUD 
 SARL AU

 شركة احدودة املسؤولية الشريك 
الوحيد

اقرهم اال تممعي :  قم ) الطمبق 
االول بلوك ب إقماة يمسمين شم ع 

املقمواة الحي الصنمعي أكمدير
)بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)8)فبراير)م)3))قر  الشريك)

الوحيد للشركة اميلي):)
الشركة) ان  أسممل  الرفع  (– م)
333.333.م  د هم الى) 33.333م) ان)
أي) د هم  (933.333 بإضمفة) د هم 
9333)حصة ا تممعية ان) بمضمفة)

فئة)33م)د هم للحصة الواحدة.)
االسم�سي) القمنون  تعديل  (– ((

للشركة.
بكتمبة) القمنوني  االيداع  تم  (
التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 
م)3))تحت) 5م)فبراير) بأكمدير بتم يخ)

 قم)8م983.
للخالصة والتدكير)

489 P

STE SANCO TRANS شركة
 SARL AU

 الزيمدة في الرأسممل
 وتغيير املقر التجم ي

بتم يخ) عرفيين  عقدين  بمقت�سى 
الشريك) قر   م)3)) فبراير) فمتح 
 SANCO TRANS الوحيد ل شركة)
SARL AU)ذا ت شريك وحيد ام يلي):)
الزيمدة في  أ3 امل الشركة ان)
3.333م5  ليصبح) د هم  3.333م)

د هم.)
زاويةــ) ان  اال تممعي  املقر  تغيير 
 ( يحيى) ايت  الـمملك  عــبـد  اـوالي 
سوق) الغربية  السهل  سد ات  ايت 
الخميس تنغير الى املقر الجديد شـقـة)
  قـم)م،)الـطـمبـق األول،)إقــماــة  قــم)737

تــيــلــيلــم الــتـمديـد تــكوين أكمدير.
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ان) 36)و37)  -  34 تغيير البندين،)
القمنون األسم�سي للشركة.)

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
بمملحكمة) الضبط  بكتمبة  القمنوني 
فبراير) (5 بتم يخ) بتنغير  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)97.
للخالصة والتذكير
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»STE »TRANSIMPEX
SARL

 SIEGE(SOCIAL : N° 28
 FERRAILLE ADMINE AIT

MELLOUL
RC : 22 29 IF : 06 94 97 85
ICE : 001533028000084
 فع قيمة  أسممل الشركة

الغير) العمم  الجمع  بمقتضـى 
(،(3(3 نوفمبر) (4 في) املؤ خ  العمدي 
تقر ) (TRANSIMPEX SARL لشركة)

اميلي):)
 فع قيمة  أسممل الشركة بمبلغ)
533.333)د هم لينتقل ان)533.333 
د هم الى)333.333.م)د هم وذالك):)

الجم ي) الحسمب  اع  بمملقمصة 
للشركأ بمبلغ)533.333)د هم اوزعة)
حصة) كل  قيمة  حصة  (5.333 الى)

33مد هم.
تحيين القمنون األسم�سي للشركة.

بمملحكمــة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بمنزكمن في))م)فبراير)م)3) 

تحت  قم)م36
491 P

 CENTRE REGIONAL DES
SERVICES

 TIZNIT. TEL : 05.28.60.24.10
العمم) الجمع  احضر  على  بنمء)
فبراير) (8 بتم يخ) املنعقد  االستثنمئي 
 MARBRE«(م)3))قر  شركمء)شركة
ذات) (»ET GRANITOS SUD

املسؤولية املحدودة ام يلي):)
التي) حصة  (633 وبيع) تحويل 
يمتلكهم بيروك احمد الاين لصملح)

بيروك ابم ك.

الشريك) يمثل  ابم ك  بيروك 

الوحيد للشركة.

تعيين احمد الاين بيروك اسيرا)

لشركة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

فبراير) )م) االبتدائية بتيزنيت بتم يخ)

م)3))تحت  قم)58/2021. 

492 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°3م AV AL MOUKAOUAMA

AGADIR

TEL : 36.5).46.)8.مم

FIX : 35.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE LINGE CARS
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

فمتح فبراير)م)3)،)تم إقرا  ام يلي):)

حصة ان السيدة) (5333 تفويت)

نصو  نمدية إلى السيد أحمد حمزة)

بنجدي.

استقملة السيدة نصو  نمدية ان)

أحمد) السيد  وتولي  التسيير  انص9 

حمزة بنجدي املنص9.

حمزة) أحمد  للسيد  التوقيع 

( بنجدي.)

بمملحكمة) تم  القمنوني  اإليداع 

فبراير) (9 بتم يخ) بأكمدير  التجم ية 

م)3))تحت  قم)54)98. 
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°3م AV AL MOUKAOUAMA

AGADIR

TEL : 36.5).46.)8.مم

FIX : 35.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE LE VERY TABLE
 (6 بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ينمير)م)3)،)تم إقرا  ام يلي):)

السيد) ان  حصة  (533 تفويت)

فريد) السيد  إلى  بوعريس  سعيد 

اوالدعلي.

للشركة) القمنونية  الصفة  تغيير 
.SARL AU(الى(SARL(ان

بوعريس) سعيد  السيد  استقملة 
ان تسيير الشركة.

فريد) للسيد  والتوقيع  التسيير 
اوالدعلي.

بمملحكمة) تم  القمنوني  اإليداع 
فبراير) (9 بتم يخ) بأكمدير  التجم ية 

م)3))تحت  قم))5)98.
494 P

MSCORP شركة
ش.م.م.ش.و 

ICE : 002218632000062
م)-)بمقت�سي احضر الجمع العمم)
فبراير) (8 بتم يخ) بأكمدير  االستثنمئي 

م)3))وقد تقر  ام يلي):)
السيدة) قمات  (: الحصص) نقل 
اجموع) ببيع  علوان  احجوبة 
الحصص التي في الكيتهم إلى السيدة)

عبم�سي وفمء.
)توزيع  ديد للحصص):)أصبحت)
333م  تملك) وفمء) عبم�سي  السيدة 

حصة.)
تعديل القمنون األسم�سي للشركة.

اسيرة) الشركة  أصبحت  وعليه 
ان طرف السيدة):)عبم�سي وفمء.

))-)تم اإليداع القمنوني لدى كتمبة)
بأكمدير) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
تحت  قم) م)3)) فبراير) مم) بتم يخ)

.98(78
495 P

STE MIX BTP
SARL AU

RC N°54(7
بمقت�سى عقد عرفي بتم يخ فمتح)
م)3))تم وضع احضر الجمع) فبراير)

العمم يحمل الخصمئص التملية):)
السيد) حصص  تفويت  ميع 
الوطنية  قم) البطمقة  ابراهيم  حو 
احمد) الضمني  للسيد  (JC(7845

.JB(85البطمقة الوطنية  قم)57م
ان) ابراهيم  السيد حو  استقملة 

تسيير الشركة.

احمد) الضمني  السيد  اضمفة 
 JB(8557م الوطنية  قم) البطمقة 

كمسير  ديد للشركة.
لدى) القمنوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم) بتم ودانت  االبتدائية  املحكمة 

مم)فبراير)م)3))تحت  قم)3)م
496 P

NEW MATERIAUX
Sarl(Au

Au(capital(de 500 000 DHS
LOT 275/C، HAY(DAKHLA-

AGADIR
تفويت حصص ا تممعية

بمو 9 عقد عرفي احر  بأكمدير)
اسجل) ((3(3 ديسمبر) ((6 يوم)
فوت السيد) م)3)) ينمير) ((5 بتم يخ)
عصمفير أحمد اململك ل)533))حصة)
حصصه) كل  الشركة  في  ا تممعية 
بوهدود) السيدة  لفمئدة  اال تممعية 

نمدية.
)وقد تم على إثر تفويت الحصص)
تحيين) الذكر  السملفة  اإل تممعية 
األسم�سي) القمنون  صيمغة  وإعمدة 
ذات) شركة  شكل  في  للشركة 

اسؤولية احدودة بشريك واحد.
السيدة) ان طرف  الشركة  تسير 
بوهدود نمدية بصفتهم اسيرة وحيدة)
للشركة،)وذلك ملدة غير احدودة.تلزم)
بتوقيع) اعماالتهم  في  ميع  الشركة 

املسيرة الوحيدة.)
القمنوني لدى كتمبة) تم االيداع  (
بأكمدير) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
الرقم) تحت  م)3)) فبراير) (( بتم يخ)

التسلسلي)383. 
497 P

 SOCIETE NAVIGATION
  ELECTRONIQUE MARINE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
سجل تجم ي  قم -97)5 طمنطمن

 ،E املقر اإل تممعي : الرقم 33، بلوك
حي الصحراء، طمنطمن 

تعديل في الشركة
الجمع) قرا   احضر  على  بنمء) (
 STE لشركة) العمدي  الغير  العمم 
 NAVIGATION ELECTRONIQUE
بمقر واملنعقد  (»MARINE »SARL
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ينمير) )م) بتم يخ) الشركة بطمنطمن،) (

م)3))تقر  ام يلي):)

اجموع) تفويت  على  املوافقة 

الحصص التي هي بحوزة السيد عبد)

لفمئدة) حصة)) (533( زحتي) العزيز 

أصبح) والذي  السيد  بيع سمعدي،)

بمو 9 هذا التفويت اسيرا.

السيد) استقملة  على  املوافقة 

عبد العزيز زحتي ان اهماه كمسير)

إلى) الشركة  شكل  وتغيير  للشركة،)

شركة املسؤولية املحدودة ان شريك)

وحيد.

تعديل النظمم األسم�سي للشركة،)

بتغيير البنود)7)و8)انه.

االيداع القمنوني تم بكتمبة الضبط)

 بمملحكمة اإلبتدائية بطمنطمن بتم يخ

)م)فبراير)م)3))تحت  قم)55/21.

498 P

 ROUDAGRI شــركة
  SARL

شركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمـــملهم 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : الشقة  قم )3، 

بلوك أ،  قم 39، ايت إعزة، 

حي السالم تم ودانت

بيع األسهم
تعديل السنة اململية للشركة

تحديث القمنون األسم�سي للشركة
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

بتم يخ املنعقد  للشركة   االستثنمئي 

5م)ينمير)م)3))تقر  اميلي):)

بيع األسهم):

53))حصة التي هي في حوزة) بيع)

السيد لولتيتي اوالي عبد اململك الى)

السيد املريني  شيد.

53))حصة التي هي في حوزة) بيع)

الى) عصمم  اوالي  لولتيتي  السيد 

السيد املريني  شيد.

تعديل السنة اململية للشركة):

تم تعديل السنة اململية للشركة،)

السنة) ستبدأ  فصمعًدا  اآلن  وان 

اململية في األول ان شتنبر وتنتهي في)

م3)غشت ان السنة املوالية.

تحديث القمنون األسم�سي للشركة):
تبعم ملم سبق قر  الشركمء)تحديث)
وذلك) للشركة،) األسم�سي  القمنون 
لدى) القمنونية  املتطلبمت  لتلبية 

املحكمة اإلبتدائية بتم ودانت.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ بتم ودانت   اإلبتدائية 

 )م)فبراير)م)3))تحت  قم)9)م.
للخالصة البيمن

املسيــــــــرون
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 SOCAMBRI NET
 Société(à(responsabilité(limitée 

Au(Capital(de 100.000 DH 
 Siège(Social : MAGASIN 
 COMMERCIAL(N 25 RUE

IGURED HAY SALAM AGADIR
 : RC 3595م 

تغييرات
م)–)بـمـو ـ9 احضر الجمع العمم)
بتم يخ املنعقد  للشركمء)  االستنمئي 

9م)ينمير)م)3))تقر  ام يلي):)
)تفويت الحصص اال تممعية على)

الشكل التملي):)
533)حصة للسيد عبد الرحممن)

اانتمك لفمئدة عبد هللا ازالم.)
الرحممن) عبد  السيدين  تعيين 
اسيرين) ازالم  هللا  وعبد  اانتمك 

للشركة ملدة غيراحدودة.
اإلدا ي) املنفرد  اإلاضمء) تخويل 
 واململي والبنكي للمسيرين عبد الرحممن

اانتمك وعبد هللا ازالم.
القمنوني) اإليداع  تم  وقد  (- ((
املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتمبة 
التجم ية بأكمدير وذلك بتم يخ)8)فبراير)

م)3))تحت  قم)6))98.
ان ا ل النسخة والبيمن
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اكت9 التسيير،)االعالايمت واملحمسبة

»كم يسكو«

SOZA CAR
لشركمء) العمم  الجمع  بمقت�سى 
 الشركة)»SOZA CAR«)ش.م.م املنعقد
م)3))واملسجل بتم يخ) ينمير) 9م) يوم)
(،REم)37م( عدد) م)3)) فبراير) (3
اقرهم) د هم،) 33.333م)  أسمملهم)
سيدي) حمزة  ايت  دوا   اال تممعي 

ابم ك تيزنيت.

م))قمم كل ان السمدة علي الزعيم)

والسيدة) الزعيم  احمد  والسيد 

عمئشة بوتو ببيع اجموع حصصهم)

الفتمح) عبد  للسيد  اال تممعية 

الحصص) تقسيم  ليصبح  نجمموي،)

اال تممعية على الشكل التملي):)

(: نجمموي) الفتمح  عبد  السيد 

%33م.

)))كمم استقمل السيد علي الزعيم)

ان اهماه كمسير وتعيين السيد عبد)

الفتمح نجمموي كمسير وحيد للشركة)

ملدة غير احدودة.

عبد) للسيد  التوقيع  3)صالحية 

الفتمح نجمموي.

تم إيداع امللف القمنوني بمكت9)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتم يخ) بتيزنيت تحت عدد)59/2021)

5م)فبراير)م)3).
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 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 Société SALIMA شركة

CARGO sarl
ش. م. م

بيع حصص
بمقت�سى احضر الجمعية العماة)

م)3)  فبراير) (8 بتم يخ) االستثنمئية 

تقر  ام يلي):)

السيد) بيع  على  املصمدقة  (- م)
 ضوان الزخنيني)%53)ان الحصص)

شركة) في  أسممل  يملكهم  التي 

Société(SALIMA(CARGO(sarl)وهي)

533)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)

 53333 اجموعه) ام  أي  الواحدة 

د هم للسيدة السعدية اوبلقم3
يتكون) (: الشركة) -) أسممل  ((
بقيمة) حصة  333م) الشركة)  أسممل 

33م)د هم لكل حصة املوكة كمم يلي):)

السعدية اوبلقم3):)333م)حصة.)

القمنوني) امللف  ايداع  تم  (- (3

االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

6م  بتم يخ) (394 تحت  قم) النزكمن 

فبراير)م)3).
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SAHARAMALL
تسير حر

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) قر ت  ((3(3 ديسمبر) (3

احدودة) شركة  (SAHARAMALL

 (.333.333 املسؤولية  أسمملهم)

انزكمن) في  اال تممعي  واقرهم  د هم 

احمد) شم ع  ((7 أانم   قم) عمم ة 

احمد) طرف  ان  الخماس،املمثلة 

تسيير) تفويت  دايش  واحند  سوم 

لفمئدة) واطعم  اقهى  تجم ي  أصل 

 SOLUTION COMMERCE شركة)

احدودة) شركة  (CONSULTING

م  3 3 . 3 3 3 لهم سمم لية أ ملسؤو ا

الكمئن) اال تممعي  واقرهم  د هم 

أازيل) عمم ة  املقمواة  شم ع  بأكمدير 

يمسين) طرف  ان  ز كديمملمثلة 

غنموني تم تحديد ام يلي):)

ينمير) فمتح  ان  االستغالل  بداية 

م)3))ادة صالحية العقد)9)سنوات.
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FIDUCIAIRE ZIAD

 Boulevard(AL(MOUKAOUAMA(Q.I(،9م

AGADIR

 Sté E2M ETUDES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير
لقد تم تغيير  قم السجل التجم ي)

للشركة ليصبح)45869.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  وقد 

التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) م)3)) ينمير) ((6 بأكمدير بتم يخ)
 قم)م9837.
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SOLEDA NEGOCE شركة
ش.م.م

التفمصيل املتعلقة بملنشر
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

ينمير) 8م) الغير العمدي اؤ خ بتم يخ)

 SOLEDA NEGOCE(:(م)3))للشركة

ذات اسؤولية احدودة دات الشريك)

الواحد  أسمملهم)3.333م)د هم.)
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)حيت تم تقر  ام يلي):)
بكراج  قم) للشركة  فرع  إنشمء)
بعمم ة األز ق شم ع احمد) ومم) 3م)

الخماس ايت الول.
إضمفة نشمط  ديد):)تم رة التبغ)

بملتقسيط.
تعديل القمنون األسم�سي للشركة.)
 تم اإليداع القمنوني بكتمبة الضبط
بتم يخ) بإنزكمن  االبتدائية  للمحكمة 

5م)فبراير)م)3))تحت  قم)383.
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STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°3م AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 36.5).46.)8.مم
FIX : 35.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE MAROC MARINE
 TELECOM ET

TRANSMISSION
بمقت�سى القمنون األسم�سي بتم يخ)

))فبراير)م)3)،)تم):)
تغيير تسمية الشركة):)

امغيتيم) ام وك  شركة  (: ان)
طغونسميسيون إ تيليكوم.

)إلى):)شركة ام وك امغين تيليكوم)
إ طغونسميسيون.)

تعيين السيد أحمد أخيمط اسير)
للشركة.)

اإلاضمء)للسيد أحمد أخيمط.
بمملحكمة) تم  القمنوني  اإليداع 
فبراير) 5م) بتم يخ) ألكمدير  التجم ية 

م)3))تحت  قم)8)983. 
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STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°3م AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 36.5).46.)8.مم
FIX : 35.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE ESPACE DECOUPE
بمقت�سى القمنون األسم�سي بتم يخ)

6))ينمير)م)3)،)تم):)

تغيير النشمط العمم.

ان):)اإلشهم .

إلى):

الحديد) على  بملليز   التقطيع  م))

والنحم3 والخش9.

)))أعممل تقطيع الحديد والنحم3.

بوصكيض) صماد  السيد  تعيين 

اسيرا للشركة.)

اإلاضمء)للسيد صماد بوصكيض.

 اإليداع القمنوني تم بمملحكمة التجم ية

م)3))تحت) 5م)فبراير) ألكمدير بتم يخ)
 قم)6)983. 
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 STE SHIMOU شركة
 LOGISTIQUE

شركة احدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

م)3)،)قر  الشريك الوحيد) ينمير) (7

 SHIMOU LOGISTIQUE SARL AU

ام يلي):)

وذلك) اال تممعي  الهدف  تغيير 

نقل السلع لحسمب) (: بجعل الهدف)

الغير هدف ا تممعي أسم�سي.
القمنون) ان  (( البند) تغيير 

االسم�سي.

اإليداع) تم  (: القمنوني) االيداع 

بمملحكمة) الضبط  بكتمبة  القمنوني 

التجم ية بأكمدير).
للخالصة والتذكير)
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 FOXY MECANIQUE شركة
 SO.FO.MEC

ش.م.م 

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركمء) قر   بأكمدير  فبرايرم)3)) (4  

شركة

 Sté( FOXY( MECANIQUE  

SO.FO.MEC SARL)ام يلي):)

:  إضمفة هدف ا تممعي للشركة)

أشغمل) (/ الهيمكل) وتجميع  إصالح 

الهيكلة وتوليري.

القمنون) ان  (،3 البند) تغيير 

األسم�سي للشركة.)

االيداع) تم  (: القمنوني) االيداع 

بمملحكمة) الضبط  بكتمبة  القمنوني 

فبراير) 5م) بتم يخ) بأكمدير  التجم ية 

م)3))تحت  قم)4)983.
للخالصة والتذكير)
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INSTUTUTION ALBITA 2

 SARL

RC N°345م

م)  بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

م)3))تم وضع احضر الجمع) فبراير)

العمم يحمل الخصمئص التملية):)

استقملة السيد احمد نبعزوز ان)

تسيير الشركة.

الحسين) ابعير  السيد  تعيين 

 J74)98م الوطنية  قم) البطمقة 

اسير  ديد للشركة.

لدى) القمنوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم) بتم ودانت  االبتدائية  املحكمة 

مم)فبراير)م)3))تحت  قم)9مم.
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STE ALBITA

 SARL

RC N°(39م

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

احضر) وضع  تم  م)3)) فبراير) م))

الخصمئص) يحمل  العمم  الجمع 

التملية):)

استقملة السيد احمد نبعزوز ان)

تسيير الشركة.

الحسين) ابعير  السيد  تعيين 

 J74)98م الوطنية  قم) البطمقة 

اسير  ديد للشركة.

لدى) القمنوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم) بتم ودانت  االبتدائية  املحكمة 

مم)فبراير)م)3)تحت  قم3)م.
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 FIDUCIAIRE(D’EXPERTISE،(AUDIT،

 CONSEIL،(FORMATION(&

ORGANISATION

 »CABINET AGREE PAR L’ETAT » JCE

AGDAL AIT MELLOUL

jceexperts@gmail.com

CAP NEGOCE
تحويل املقر اال تممعي

تعديل النظمم االسم�سي 
العمم) الجمع  احضر  بمو 9 

االستثنمئي املؤ خ في)5))ديسمبر)3)3) 

 CAP« املسممة) الشركة  شركمء) قر  

املسؤولية املحدودة  (»NEGOCE 

اميلي):)

للشركة) اال تممعي  املقر  تحويل 

ابم ك) حي  ((4 595) قم) شم ع) ان 

بوا كمن أكمدير إلى العنوان التملي):)

ب الحي الصنمعي ايت) (974  قم)

الول.

تعديل املمدة)4)ان النظمم االسم�سي.

للمجموعة) القمنوني  اإليداع  تم 

 بملسجل التجم ي بمملحكمة االبتدائية

انزكمن تحت  قم)3م3)بتم يخ)8)فبراير)

م)3).
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 AYADI شـــــــركــــة

 DISTRIBUTION
SARL A.U

عمدى) غير  عمم  احضر  بمقت�سى 

قر ) م)3)) فبراير) (( بتم يخ) املنـعـقـد 

 AYADI للشركة) الوحيد  الشريك 

 DISTRIBUTION،) أسمـملهم)33.333م

د هـم الكمئـن اقـرهم):)تجزئة الدعداع)

تم ودانت تم غونت  بمب  5م)   قم)

ام يلــي):)

34) نمن) (: تغيير اقر الشركة إلى)

التصريف املحميطة تم ودانت.

بمملحكمة) القمنـوني  اإليداع  تم 

6)م  االبتدائية بتم ودانت تحت  قم)

يوم)مم)فبراير)م)3).
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Cabinet(IDJAMAA(CONSEILS

 Siège(social(:(N°704،(LOT(MESUGINA،

DRARGA،(AGADIR

Tél : 36-6(-64-88-)م

E-mail(:(Idjamaa.conseils@gmail.com 

LES GRANDES CULTURES
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

3)3))والدي) 8))ديسمبر) املنعقد في)

تم بمو به احدات تغييرات بشركة)

 »LES GRANDES CULTURES«

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 

واقرهم) د هم،) (43.333  أسمملهم)

اال تممعي هو  قم)33،)بلوك)9م،)حي)

الحسني،)أكمدير حيت تقر  ام يلي):)

العنوان) الى  املقر اال تممعي  نقل 
زنقة الزهو ،) يمض) (،(3 :) قم) االتي)

السالم،)أكمدير.

حصة ا تممعية ان) ((3 تفويت)

السيدة فمطمة الحنو3 الى السيدة)

 يم بشم .

تمديد املوضوع اال تممعي.

تحيين القمنون االسم�سي للشركة.

صالحيمت.

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 

م)3)  فبراير) 6م) التجم ية ألكمدير في)

تحث  قم)98347.
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 »PHYTO HORTI «  شـــــــركــــة
 SARL

عمدى) غير  عمم  بمقت�سى احضر 

قر ) م)3)) ينمير) 8م) املنـعـقـد بتم يخ)

(،PHYTO HORTI للشركة) الشركمء)

الكمئـن) د هـم  33.333م)  أسمـملهم)

اقـرهم):)حي توك سو3 طريق املركز)

الصحي أولوز تم ودانت ام يلــي):)

 39 :) قم) إلى) الشركة  اقر  تغيير 

د ب الجديد بلدية اولوز تم ودانت.

بمملحكمة) القمنـوني  اإليداع  تم 

5)م  االبتدائية بتم ودانت تحت  قم)

يوم)مم)فبراير)م)3).
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97،(1ER(ETAGE،(AVENUE

(،MANSOUR(DAHBI،(CITE(DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE SOLAROC SARL
MODIFICATION

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

تم) والدي  ((3(3 فبراير) (5 املنعقد)

بشركة) تغييرات  إحدات  بمو به 

ذات) شركة  (SOLAROC SARL

 اسؤولية احدودة  أسمملهم)33.333م

حيت اتفق على ام يلي):)

تحويل املقر اال تممعي إلى املحل)

السفلي) الطمبق  (56 التجم ي  قم)

حي) الخطمبي  الكريم  عبد  شم ع 

املسيرة أكمدير.

تحبين القمنون األسم�سي.)

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 

م)3)  فبراير) 6م) التجم ية بأكمدير في)

تحت  قم)98333.
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 TOP COMPTA

شركة فاري�سي دو كورديناسيون 

سوتريتانس سيرفيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم 333 33) د هم 

املقر اال تممعي : بلوك أ  قم )3م 

عمم ة يمسمين الطمبق السمبع شم ع 

القم�سي عيمض أكمدير 

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

بأكمدير) املسجل  ((3(3 ديسمبر) ((3

ترت9) والذي  م)3)) ينمير) (4 بتم يخ)

عنه ام يلي):)

اال تممعي) الرأسممل  ان  الرفع 

533.333.م  د هم إلى) ((33.333 ان)

د هم بحسمب  م ي للشركمء.)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م983  تحت  قم) بأكمدير  التجم ية 

بتم يخ)م))ينمير)م)3).

517 P

SOCIETE AZAS
SARL

العمم) الجمع  اداولة  بمقت�سى 

فبراير) (( بتم يخ) املؤ خ  االستثنمئي 

والتي  أسمملهم) لشركة  م)3))

533.333)د هم الكمئنة بدوا  البيضة)

زيمدة) تقر   تزنيت  الركمدة   ممعة 

 أسممل الشركة ان)33.333م)د هم)

إلى)533.333)د هم

تم انجمز اإليداع القمنوني بكتمبة)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

م)3))تحت) 3م)فبراير) تيزنيت بتم يخ)

 قم)53/2021.
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STE EDUMA CHINA
SARL AU

شركة احدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

تكوين شركة
بتمم ة) اؤ خ  احضر  بمقت�سى 

القوانين) وضع  تم  م)3)) ينمير) م))

األسمسية لشركة احدودة املسؤولية)

ذات الشريك الوحيد ذات املميزات)

التملية):

شينم) إيديمم  شركة  (: التسمية)

ش.م.م.ش.و.

الهدف):)استشم ات إدا ية.

تجزئة ام ي ايدا) (: املقر الرئي�سي)

عمم ة)4))شقة)5)تمم ة.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.

اململ) حدد  أ3  (: اململ)  أ3 

اقسم) د هم  33.333م) قد ه) بمم 

د هم) 33م) بنسبة) حصة  33م) على)

الصندوق) في  ودفعت  للواحدة 

اال تممعي للشركة.

األ بمح) ان  (%5 تؤخذ) (: األ بمح)

الصمفية للتأسيس االحتيمطي.

تدا  الشركة ان طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  بوتقيد  الحسن  السيد 

احدودة.

بمملحكمة) تم  (: القمنوني) لإليداع 
فبراير) (9 بتم يخ) تمم ة  االبتدائية 
م)3))تحت  قم إيداع)مم49)السجل)

التجم ي  قم)935م3م.
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STE DISTRIDERM
SARL

تأسيس شركة
املؤ خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتم يخ)3م)ينمير)م)3))قد تم تأسيس)
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

التي تحمل الخصمئص))التملية):
 STE DISTRIDERM (: التسمية)

.SARL
الصفة القمنونية : شركة احدودة 

املسؤولية.
تسويق) (: اال تممعي) الهدف 

انتجمت استحضرات التجميل.
 أسممل الشركة):)امئة ألف د هم)

33.333م.
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي,
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
زنقة واد زيز،) (4 (: املقر اال تممعي)
الطمبق الثملث،)الشقة  قم)7،)أكدال)

-)الربمط.
السيدة حنمن الشم ف) (: التسيير)

والسيدة كميليم عبو.
قد تم اإليداع القمنوني بملسجل)
التجم ية) املحكمة  لدى  التجم ي 
بملربمط بتم يخ)5م)فبراير)م)3))تحت)

 قم السجل التجم ي)3)495م.
520 P

STE JAOUAD & AISSA
شركة ذات اسؤولية احدودة

 اسمملهم : 33.333م د هم
اقرهم اال تممعي : دوا  اوالد 
بوسعيد الحوافمت بلقصيري 

التي  رت) املداولة  بمقت�سى 
فمن الجمع) (،(3(3 نونبر) ((5 بتم يخ)
املذكو ة) للشركة  االستثنمئي  العمم 

أعاله قر  ام يلي):
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(& لشركة  واد) الشركمء) قر  
 STE( JAOUAD( & ش.م.م.) عي�سى 

AISSA)ام يلي):)
نقل) وهو  نشمط  ديد  اضمفة 
املستخداين الى نشمط االخر احطة)

الخدامت واقهى.
بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 
فبراير) 6م) يوم) بلقصيري  االبتدائية 
28/21) قم) تحت  قم) م)3)،)

السجل التجم ي  قم)443.
521 P

STE SNEL
شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم : 53.333م د هم
اقرهم اال تممعي :  قم 33 زنقة 3) 

سيدي قمسم
طبقم لعقد خمص بتم يخ)3))ينمير)

م)3))للجمع الغير العمدي.
 STE SNEL سنيل) شركة  اسير 
ش.م.م.،)برأسممل يقد  ب)53.333م 

د هم.
3))سيدي) زنقة) (33 اقرهم الرقم)

قمسم قر  ام يلي):
استقملة املسير العرو�سي اد يس)
  STE SNEL ان تسيير شركة سنيل)

ش.م.م.
 STE تصفية نهمئية لشركة سنيل)

SNEL)ش.م.م.
 33 الرقم) حدد  التصفية  اقر 

الزنقة)3))سيدي قمسم.
بمملحكمة) تم  القمنوني  االيداع 
فمتح) يوم  قمسم  بسيدي  االبتدائية 
م)3)،)تحت  قم)22/2021،) فبراير)

 قم السجل التجم ي)4563).
ان ا ل النسخ والبيمن

522 P

STE SERWORLD
SARL

شركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمملهم : 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي :  قم 946 الطمبق 
االول حي  وهرة سيدي قمسم

تمسيس شركة
طبقم لعقد خمص بتم يخ)3)فبراير)
ذات) شركة  تمسيس  تم  م)3)،)
املواصفمت) اسؤولية احدودة ذات 

التملية):

اسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)
 STE SERWORLD سيرو لد) شركة 

.SARL
الشركة تهتم ب):)أشغمل اختلفة)
(،METREUR(أو البنمء،)اسمح كميمت

افموض).
املقر اال تممعي):) قم)946)الطمبق)

االول حي  وهرة سيدي قمسم.
الراسممل):)لقد حدد في)33.333م 
حصة) 333م) على) اقسم  د هم 
ا تممعية ثمن كل واحدة)33م)د هم.
للسيد) اخول  التسيير  (: التسيير)

البهلول حسن.
الربح):)ان الربح الصمفي تخصم)5 

%لالحتيمطمت القمنونية.
بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 
6م  يوم) قمسم  بسيدي  االبتدائية 
م)3)،)تحت  قم)78/2021،) فبراير)

 قم السجل التجم ي)8769).
ان أ ل النسخ والبيمن

523 P

 STE THE SECRET
 BACKSTAGE

SARL
اقرهم اال تممعي : الربمط اقماة 
دا  السالم العمم ة C4  قم )3 

السوي�سي الربمط
اعالن تعديل شركة

بمو 9 احضر ا تممع الجمعية)
 THE للشركة) العمدية  غير  العماة 
(،SECRET BACKSTAGE SARL

بتم يخ)8))ديسمبر)3)3))تقر ):
 AYNAR ان) الشركة  اسم  تغيير 
 THE SECRET الى) (BEAUTY

.BACKSTAGE
تغيير االنشطة):)انتمج بيع وتوزيع)
املالبس) انواع  في  ميع  والتجم ة 

واالكسسوا .
البيع والتسويق االلكتروني.

االسيراد وتصدير.
التجم ي) السجل  ايداع  تم 
بمملحكمة التجم ية بملربمط تحت  قم)

33)9)م)بتم يخ)8)فبراير)م)3).
524 P

 STE ORGAEVENTS
SARL AU
تصفية

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بملربمط) ((339 نونبر) )م)
(، (ORGAEVVENTS SARL AU
سجلهم) د هم،) 33.333م)  اسمملهم)
 5 ب) اقرهم  5337م،) التجم ي  قم)
سال) اوالي  شيد  شم ع  9م) عمم ة)

الجديدة قر  ام يلي):
قفل التصفية.

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 
التجم ية بسال بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

تحت  قم)35953.
525 P

 STE COMPTOIR
 BOUCHAMA

تصفية
بمقت�سى عقد عرفي بتم يخ)9م)امي)
 STE COMPTOIR بملربمط،) 7م3))
BOUCHAMA SARL،) اسمملهم)
التجم ي) سجلهم  د هم،) 33.333م)
3779)مم،)اقرهم تجزئة سمير)  قم)
عمم ة  قم)))اتجر  قم)4)اركز تمم ة))

قر  ام يلي):
قفل التصفية.

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 
فبراير) 7م) بتم يخ) بتمم ة  التجم ية 

م)3))تحت  قم)4997.
526 P

األستمذ احمد  شيد التدالوي

اوثق بملدا  البيضمء

67/69)شم ع اوالي اد يس األول الطمبق األول)

الشقة  قم)3

الهمتف):)05.22.82.18.99/05.22.82.25.2

5.88

الفمكس):))5.4م.)8.)).35

FEDIM
SARL AU

شركة احدودة املسؤولية
 بشريك وحيد

الرأسممل اال تممعي : 33.333م 
د هم

3م زنقة احمد املجمطي إقماة األل9 
 الطمبق األول شقة  قم 8م

الدا  البيضمء
السجل التجم ي 358655

التعريف الضريبي 45376م88م

تفويت حصص
تلقمه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستمذ احمد  شيد التدالوي اوثق)
ديسمبر) م)) بتم يخ) البيضمء) بملدا  

6م3).
 533 التمزي) علي  السيد  فوت 
شركة) في  يمتلكهم  ا تممعية  حصة 
لفمئدة) وذلك  (FEDIM SARL AU

السيد اهدي ايت انم.
وبمقت�سى هذا التفويت تم تغيير)
القمنوني للشركة ان شركة) الشكل 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
املسؤولية) ذات  شركة  إلى  ( وحيد)

املحدودة.
بمملركز) القمنوني  اإليداع  تم 
البيضمء) بملدا   لالستثمم   الجهوي 
تسجيل) وتم  7م3)) فبراير) (9 بتم يخ)
للدا ) التجم ية  بمملحكمة  الشركة 

البيضمء)تحت  قم))658)336.
للخالصة والبيمن

األستمذ احمد  شيد التدالوي

527 P

 SOCIETE DES NOUVEAUX
COMPTOIRS DU BEHT

»PAR(ABREVIATION »BENOC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 أسمملهم : 33.333).م د هم

9) شم ع بئر انز ان سيدي سليممن
السجل التجم ي  قم 4485)

خفض  أسممل الشركة
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
الغير العمدي بتم يخ)4)ديسمبر)3)3) 

تقر  ام يلي):
خفض  أسممل) على  املصمدقة 
إلى) د هم  33.333).م) ان) الشركة 
ليصبح  أسممل) د هم  33.333م)
إلى) د هم اقسم  33.333م) الشركة)
33م  حصة ا تممعية بقيمة) 333م)

د هم للحصة.
تغيير الفصلين)6)و)7)ان القمنون)

األسم�سي للشركة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
السجل) سليممن  بسيدي  االبتدائية 

التجم ي  قم)4485).
528 P
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BELDI.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : زنقة هم ون 

الرشيد إقماة فردو3  قم 3 ايموزا 

القنيطرة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة تم وضع القمنون األسم�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفمت التملية):

.BELDI.COM SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

هم ون  زنقة   : اال تممعي) املقر 

الرشيد إقماة فردو3  قم 3 ايموزا 

القنيطرة.

املالبس) بيع  (: الشركة) اوضوع 

بملجملة والتقسيط.

حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

ا تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة  د هم  33م) بقيمة)

بكمالهم اكتتبة واوزعة على الشركمء)

كملتملي):

اسعيد) احمد  اوالي  السيد 

االد ي�سي)533)حصة.

 (53 الزوين) الرزاق  عبد  السيد 

حصة.

قنوف) بن  الصديق  عبد  السيد 

53))حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد اوالي) (: التسيير)

الجنسية) االد ي�سي،) اسعيد  احمد 

الوطنية) للبطمقة  الحمال  اغربية،)

.Gقم))7484م 

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.

التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت)

 قم)58779)بتم يخ)8)فبراير)م)3).
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INFINITUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : زاوية 4) و 6) 

اابم ك الدكملي و ميل صدقي 

الزوهموي اكت9  قم )م القنيطرة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة تم وضع القمنون األسم�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفمت) ذات  وحيد  بشريك 

التملية):

 INFINITUM SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
(6 4) و  :  زاوية  املقر اال تممعي)
 اابم ك الدكملي و ميل صدقي الزوهموي

اكت9  قم )م القنيطرة.

اوضوع الشركة):)

املختلفة األشغمل  في   املقمولة 

أو البنمء.

االستيراد) في  وسيط  تم ر 

والتصدير.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

ا تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة  د هم  33م) بقيمة)

بكمالهم اكتتبة واوزعة على الشركمء)

كملتملي):

الكسند   وي) ايشمل  السيد 

333م)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيدة كوثر) (: التسيير)

الحمالة) اغربية،) الجنسية  الركبي،)

.G46575للبطمقة الوطنية  قم)م

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت)
 قم)59337)بتم يخ)6م)فبراير)م)3).

530 P

 HAMMAM AL HAJJA

FATNA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : بقعة E(5 أليمنس 

دا نم الشطر األول حممم وفران 

القنيطرة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة تم وضع القمنون األسم�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفمت) ذات  وحيد  بشريك 

التملية):

 HAMMAM AL (: التسمية)

.HAJJA FATNA SARL AU

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 E(5 بقعة   : اال تممعي) املقر 

حممم  األول  الشطر  دا نم  أليمنس 

وفران القنيطرة.

اوضوع الشركة):)استغل حممم.

حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

ا تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة  د هم  33م) بقيمة)

بكمالهم اكتتبة واوزعة على الشركمء)

كملتملي):

السيد ااجيد بمعلو)333م)حصة.

املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى السيد ااجيد) التسيير)

الحمال) اغربية،) الجنسية  بمعلو،)

.G(435(3(للبطمقة الوطنية  قم

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.

التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت)

 قم)58987)بتم يخ)5م)فبراير)م)3).

531 P

ETERNEL TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي :  قم 394م الزنقة 

3)م حي السالم القنيطرة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة تم وضع القمنون األسم�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفمت) ذات  وحيد  بشريك 

التملية):

 ETERNEL TRANS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

394م  :  قم  اال تممعي) املقر 

الزنقة 3)م حي السالم القنيطرة.

اوضوع الشركة):)املقمولة في نقل)

املستخداين.

حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

ا تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة  د هم  33م) بقيمة)

بكمالهم اكتتبة واوزعة على الشركمء)

كملتملي):

333م  بشرى) الضعيف  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيدة) إلى  أسند  (: التسيير)

الجنسية اغربية،) الضعيف بشرى،)

الوطنية  قم) للبطمقة  الحمالة 

.A438633

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.

التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت)

 قم)58969)بتم يخ)5م)فبراير)م)3).

532 P
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BASSOU 1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
املقر اال تممعي : الوفمء )  قم 58 

القنيطرة
السجل التجم ي  قم 57345 

القنيطرة
تعيين اسير  ديد

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
 BASSOU م لشركة) العمدي  الغير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد تقر  ام يلي):
قبول استقملة السيد ازلوف عبد)
العزيز ان اهمم تسيير الشركة وتعيين)
السيدة حيمة الزواكي اسيرة وحيدة)
ذات) شركة  (BASSOU م لشركة)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
تحت  قم  بملقنيطرة  االبتدائية 

36)م8 بتم يخ مم فبراير م)3).
533 P

FATNANE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : بلوك H، الطمبق 
األول،  قم 96، تجزئة الحوزية

القنيطرة
تأسيس شركة

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

التملية):
 FATNANE TRANS (: التسمية)

SARL AU
ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر اال تممعي):)بلوك)H،)الطمبق)
الحوزية،) تجزئة  (،96 األول،) قم)

القنيطرة.
اوضوع الشركة):)املقمولة في نقل)

املستخداين.

حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

ا تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)

 بكمالهم،)اكتتبة،)واوزعة على الشركمء

كملتملي):

السيد فتنمن يحيى)333م)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد فتنمن) (: التسيير)

الحمال) اغربية،) الجنسية  يحيى،)

.G633للبطمقة الوطنية  قم)79م

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت)
 قم)58675)بتم يخ)))فبراير)م)3).

534 P

HARAK BUILDING
SARL AU

شركة احدودة املسؤولية

ذات اسير واحد

تأسيس
بملقنيطرة) اؤ خ  قرا   بمقت�سى 

وضع) تم  م)3)) فبراير) 3م) بتم يخ)

 HARAK لشركة) األسم�سي  القمنون 

شركة) (BUILDING SARL AU

تحمل) والتي  املسؤولية  احدودة 

الخصمئص التملية):

 HARAK BUILDING (: التسمية)

SARL AU

الشكل القمنوني):)شركة احدودة)

املسؤولية.
األول) الطمبق  (: اال تممعي) املقر 

الفوا ات) ((64 البسمتين  قم) تجزئة 

القنيطرة.

الهدف اال تممعي):

اختلف أعممل البنمء.

نقل األشخمص والبضمئع.

أعممل اختلفة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.

التسيير أسند إلى):)السيدة الحراق)

عبد املنعم.

فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 
سنة) كل  ان  ديسمبر  م3) إلى) ينمير 
ام عدا السنة األولى تبتدئ ان تم يخ)

التسجيل.
 أ3 اململ حدد في ابلغ):)33.333م 
د هم اقسمة إلى)333م)حصة بقيمة)
اكتتمبهم) سدد  للواحدة  د هم  33م)

وتوزيعهم كملتملي):
السيد الحراق عبد املنعم):)333م 

حصة.
وقد تم تقييدهم بملسجل التجم ي)
بمدينة) االبتدائية  املحكمة  لدى 
م)3)  فبراير) 7م) بتم يخ) القنيطرة 

تحت  قم)59353.
535 P

KO2M DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم : 33.333م د هم
املقر اال تممعي : بقعة  قم 3)4

تجزئة اإل شمد، القنيطرة
تأسيس شركة

اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بملقنيطرة،)تم وضع القمنون األسم�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفمت التملية):
 KO(M (: التسمية)

DISTRIBUTION SARL
ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
: بقعة  قم 3)4،  املقر اال تممعي)

تجزئة اإل شمد،)القنيطرة.
املواد) توزيع  (: الشركة) اوضوع 

الغذائية.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 
د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 
ا تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 
احر ة) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)
 بكمالهم،)اكتتبة،)واوزعة على الشركمء

كملتملي):
السيد قريش احمد)333)حصة.
السيدة قريش و دة)433)حصة.

 333 الفروي) فريدة  السيدة 
حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد قريش) (: التسيير)

الحمال) اغربية،) الجنسية  احمد،)

.GM(867للبطمقة الوطنية  قم)م

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت)
 قم)58939)بتم يخ)3م)فبراير)م)3).

536 P

TIME SQUARE SCHOOLْ
شركة احدودة املسؤولية
 أسمملهم : 33.333م د هم

اقرهم اال تممعي : زاوية حممن 

الفطواكي م ابم ك الدكملي

احل  قم م، القنيطرة

تأسيس شركة
أوال):)بمقت�سى عقد عرفي اسجل)

أغسطس) (5 بتم يخ) بملقنيطرة 

األسم�سي) القمنون  حر   (،(3(3

تحمل) املسؤولية  احدودة  لشركة 

املواصفمت التملية):

 TIME SQUAREْ (: التسمية)

SCHOOL SARL

الهدف):)هدف الشركة):

صملة للريمضة.

اطعم.

خمسة) ان  أقل  توظف  اقهى 

أشخمص.
حممن) زاوية  (: اال تممعي) املقر 

الفطواكي م ابم ك الدكملي احل  قم)

م،)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.
حدد) (: اال تممعي) اململ   أ3 
د هم) 33.333م) ابلغ) في  اململ   أ3 

33م  333م)حصة بقيمة) اوزع على)

اوزعة بين) د هم للحصة الواحدة،)

الشركمء)على الشكل التملي):

السيد نبيل سفر)533)حصة.

 533 ملقدم) بن  احمد  السيد 

حصة.

املجموع):)333م)حصة.

قبل) ان  الشركة  تدا   (: اإلدا ة)

املسير الوحيد):
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السيد نبيل سفر.
السيد احمد بن ملقدم.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر

إلنشمء) (5% تقتطع) (: الحصص)
ويخصص) القمنوني  االحتيمطي  اململ 

الفمئض حس9 قرا  الشركمء.
بملسجل) الشركة  تسجيل  تم 
التجم ي بملقنيطرة بتم يخ)3م)أكتوبر)

3)3))تحت  قم)56579.
537 P

ISTANBUL HOUSE شركة
ش.ذ.م.م

تحويل املقر اال تممعي للشركة
اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) م)3)) فبراير) (5 يوم) بملقنيطرة 

تحديد ام يلي تبعم للمحضر.
املقر) إلى  اال تممعي  املقر  تحويل 
الجديد الكمئن بمملغرب العربي د  قم)

م)بقعة)36))اكر  القنيطرة.
كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) بمملحكمة  الضبط 
م)3)  فبراير) 7م) بتم يخ) القنيطرة 

تحت  قم)8م)م8.
للضبط والنشر

538 P

CASH HOUSE شركة
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
م)3)  فبراير) (5 بتم يخ) بملقنيطرة،)
 CASH HOUSE شركة) تأسيس  تم 

ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد.
:)املغرب العربي د) املقر اال تممعي)

 قم)))بقعة)36))اكر  القنيطرة.
العقم ي) (: اال تممعي) الهدف 

اإلنعمش.
العمليمت) كل  عماة  وبصفة 
لهم) التي  واململية  والعقم ية  التجم ية 
ان) والتي  الشركة،) بنشمط  عالقة 

شأنهم املسمهمة في تنمية الشركة.
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.
فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 

ينمير إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.

 أ3 اململ حدد في ابلغ):)33.333م 
حصة) 333م) إلى) اقسمة  د هم،)
سدد) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)

اكتتمبهم وتوزيعهم كملتملي):
333م  (: الدين) نو   برج  السيد 

حصة.
اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  القمنوني 
التجم ي) بملسجل  وقيد  بملقنيطرة 
بتم يخ) 5م593) بملقنيطرة تحت  قم)

6م)فبراير)م)3).
ان أ ل املستخرج واإلشم ة

539 P

STE H-INTERIM
شركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد
الخمص) عرفي  عقد  بمقت�سى 
املنعقد) العمدي  غير  العمم  بملجمع 
قر  الشريك) م)3)) فبراير) (5 بتم يخ)

الوحيد):
الزيمدة في  أسممل الشركة والتي)
ليصبح) د هم  (533.333 ب) تقد  

 أسممل الشركة)633.333)د هم.
دفوعمت الشركمء)تقسم كملتملي):

السيد القسيمي خليل):)533.333 
د هم.

املجموع):)533.333)د هم.
الزيمدة يصبح  أسممل) بعد هذه 

الرشكة كملتملي):
 6.333 (: خليل) القسيمي  السيد 
حصة أي ام يعمدل)633.333)د هم).

املجموع):)633.333)د هم.)
السجل التجم ي  قم):)45)39.

وقد تم اإليداع القمنوني للشركة)
بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة بتم يخ)

5م)فبراير)م)3))تحت  قم)478م8.
540 P

OTL SHIPPING EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : بقعة 3)8، األال 
توسعي، الطمبق األ �سي، القنيطرة

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

التملية):

 OTL SHIPPING (: التسمية)

EXPRESS SARL AU

الزيمدة يصبح  أسممل) بعد هذه 

الشركة كملتملي):

 6333 خليل) القسيمي  السيد 

حصة أي ام يعمدل)63.333)د هم.

املجموع):)633.333)د هم.

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اال تممعي):)بقعة)3)8،)األال)

توسعي،)الطمبق األ �سي،)القنيطرة.

اوضوع الشركة):)املقمولة في نقل)

البضمئع.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

ا تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)

 بكمالهم،)اكتتبة،)واوزعة على الشركمء

كملتملي):

333م  أاكون) عثممن  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد عثممن)

الحمال) اغربية،) الجنسية  أاكون،)

.G537للبطمقة الوطنية  قم)49م

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت)
 قم)59345)بتم يخ)7م)فبراير)م)3).

541 P

CH ZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : الشقة  قم م
 قم 465م، تجزئة األسممعيلية

الطمبق األول، القنيطرة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة،)تم وضع القمنون األسم�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفمت التملية):

CH ZA SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

م،) الشقة  قم) (: املقر اال تممعي)
األسممعيلية،) تجزئة  465م،)  قم)

الطمبق األول،)القنيطرة.

املالبس) بيع  (: الشركة) اوضوع 

بملجملة والتقسيط.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

ا تممعية) حصة  333م) إلى) اقسم 

احر ة) للواحدة،) د هم  33م) بقيمة)

 بكمالهم،)اكتتبة،)واوزعة على الشركمء

كملتملي):

 (53 عينو) شمي9  سعيد  السيد 

حصة.

 (53 عينو) شمي9  آدم  السيد 

حصة.

 (53 عينو) شمي9  زيمد  السيد 

حصة.

 (53 الشريف) سكينة  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد سعيد) (: التسيير)

الحمال) الجنسية اغربية،) الشبمني،)

.G3للبطمقة الوطنية  قم)م6م)م

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.
التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت)
 قم)58385)بتم يخ)م))ينمير)م)3).

542 P

BOUCHOUKA TRANS
تأسيس شركة

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) م)3)،) ينمير) 3م)

بشريك) احدودة  اسؤولية  ذات 

وحيد لهم املواصفمت التملية):

 BOUCHOUKA (: التسمية)

TRANS

نقل) (: اال تممعي) الهدف 

األشخمص.
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املقر اال تممعي):)3)،)شم ع أنوال،)

(،4 اكت9  قم) مم،) الو دة) عمم ة 

ايموزة،)القنيطرة.

الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)

في ابلغ)33.333م)د هم.

السيدة) عينت  (: الشركة) تسيير 

بوشوكة خديجة اسيرة للشركة اع)

 ميع الصالحيمت.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) بمملحكمة  الضبط 

بملقنيطرة تحت السجل التجم ي  قم)

.58839
للنسخ والبيمن

الوكيل

543 P

 FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

M.BATIMENT
SARL AU

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

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و.

 M.BATIMENT(:(اللق9 اال تممعي

SARL AU

الشريك واملسمهم):)

السيد احمد ايت بحممد ب.و.ط)

PA5(69 - 333م سهم.

املسير الوحيد):)احمد ايت بحممد.

 أ3 اململ):)33.333م)د هم.

النشمط):

أشغمل اختلفة.

أشغمل البنمء.

املدة):)99)سنة.

العنوان):)37)شم ع إد يس األكبر،)

الثملث،) الطمبق  (،6 الشقة  قم)

حسمن،)الربمط.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 7م) بتم يخ) بملربمط  التجم ية 
التجم ي) السجل  تحت  قم  م)3))

مم496م.
للبيمن

544 P

DINIA SIGNATURE
SARL AU

 64ANGLE OUED OUM
ERRABIE ET AV ATLAS

MAG(N°7 AGDAL(RABAT
T.P : 25707473 - IF : 48550491

ICE : 002681095000080
RC : 149553 - RABAT

ينمير) ((( بمقت�سى عقد اؤ خ في)
تحمل) شركة  تأسيس  تم  م)3))

الخصمئص التملية):
ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 DINIA SIGNATURE (: التسمية)

SARL AU
التقى واد أم الربيع) (،64 (: املقر)
وشم ع األطلس  قم)7)أكدال الربمط.

احالت) وتأثيث  تزيين  (: النشمط)
السكن،)شراء)وبيع الثوب واالستيراد)

والتصدير.
 أ3 اململ):)93.333)د هم.

 AHERAN ISWAN (: املسير)
.TIFAOUT

املدة):)99)سنة.
التجم ية) بمملحكمة  اإليداع  تم 
التجم ي) التسجل  بملربمط  قم 

49553م)بتم يخ)6م)فبراير)م)3).
545 P

STE ALI & FILS TRAVAUX
SARL

Société(à(responsabilité(limitée
Au(capital(de 100.000 dhs

 Siège(Social : Avenue 3, Rue
Qortoba(Hay(Andalouss(N°154

TEMARA
لشركة) العمم  الجمع  بمقت�سى 
واملنعقد) لألشغمل«) وأوالده  »علي 

بتم يخ)8م)ينمير)م)3))تقر  ام يلي):
بمم) الشركة  ان  أسممل  الرفع 
تم) د هم  533.333.م) اجموعه)
بذلك) دفعه نقدا ان قبل الشركمء،)
إلى) د هم  ((.533.333 ان) تم  فعه 

4.333.333)د هم.
القمنون) ان  و7) (6 املمدتين) تغيير 

األسم�سي.

بمملحكمة) تم  القمنوني  اإليداع 
فبراير) 6م) بتم يخ) بتمم ة  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)4973.
546 P

WEISS-TEX
SARL AU

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة بشريك وحيد

اؤ خ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
 (3(3 نوفمبر) ((7 بتم يخ) سال  في 
اسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
تحمل) وحيد  بشريك  احدودة 

الخصمئص التملية):
WEISS-TEX SARL AU(:(التسمية
وشراء) بيع  (: اال تممعي) الهدف 

السجمد.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)
اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)33م 

د هم للحصة الواحدة.
املوفيد اريم):)333م)حصة.

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

السجل التجم ي.
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
566)عمم ة) :)إقماة الصبمح) املقر)
املنصو ) يعقوب  حي  ((36 دانمت)

الربمط.
تسير الشركة ان طرف) (: املسير)
غير) ملدة  اريم  املوفيد  السيدة 

احدودة.
اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
القمنوني بمملحكمة التجم ية بملربمط)
بتم يخ)مم)فبراير)م)3)،) قم التقييد)

بملسجل التجم ي)م4949م.
547 P

ANAS.IT
SARL

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة

في) اؤ خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس) م)3)) ينمير) (7 تمم ة يوم)
شركة ذات اسؤولية احدودة تحمل)

الخصمئص التملية):

ANAS.IT SARL(:(التسمية

استيراد) (: اال تممعي) الهدف 

وتصدير املالبس.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)33م 

د هم للحصة الواحدة.

الجم ة أنس):)983)حصة.

فدوى الو دي):)3))حصة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

566)عمم ة) :)إقماة الصبمح) املقر)

املنصو ) يعقوب  حي  ((36 دانمت)

الربمط.

تسير الشركة ان طرف) (: املسير)

السيد الجم ة أنس ملدة غير احدودة.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

القمنوني بمملحكمة التجم ية بملربمط)
بتم يخ)مم)فبراير)م)3)،) قم التقييد)

بملسجل التجم ي)49489م.

548 P

MAROCLIFE
SARL AU

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) م)3)،) ينمير) ((9 بتم يخ) الربمط،)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

 MAROCLIFE SARL (: التسمية)

AU

الهدف اال تممعي):)اركز االتصمل.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

33م)د هم للحصة الواحدة.

الشريك الوحيد):

333م  (: سنو ) يمسين  السيد 

حصة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.
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ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

 7 ))عمم ة  قم) املقر):)اكت9  قم)

زنقة أم الربيعة أكدال الربمط.

املسير):)السيد يمسين سنو .
التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

43مممم.

549 P

INNORTH MAROC
SARL

شركة احدودة

 أسمملهم : 3.333م د هم

اقرهم اال تممعي : 3م، شم ع او�سى 

بن نصير، الشقة مم، الطمبق 6

غوتييه، الدا  البيضمء

السجل التجم ي : 65349)

غير) العمم  الجمع  لال تممع  تبعم 

تقر ) م)3)،) ينمير) (4 العمدي بتم يخ)

ام يلي):

أسبمب) عن  اإلدا ة  تقرير  قراءة 

التصفية وقرا  حل الشركة املبكر اع)

التصفية الودية.

الحسمبي) الوضع  على  املوافقة 

املؤقت.

تغيير تم يخ إغالق السنة اململية.

املدير) والية  نهمية  ان  التحقق 

وإبراء)ذاته.

 RICARDO LOPEZ(تعيين السيد

 RUBEN والسيد) (PALENCIA

بصفتهمم) (CERNADAS VASQUEZ

التزاامتهمم) وتحديد  كمصفيين 

وصالحيمتهمم.

استمرا  املقر اال تممعي للتصفية.

للقيمم) الصالحيمت  إعطمء)

بمإل راءات القمنونية.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

م)3)  فبراير) 5م) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)765634.
قصد النشر واإلعالن

550 P

AREPVILLE MAROC
شركة احدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد في طو  التصفية

 أسمملهم : 33.333م د هم
اقرهم اال تممعي : 4، شم ع املفتكر

3333) أنفم، الدا  البيضمء
السجل التجم ي : 9793)3

الوحيد) الشريك  ال تممع  تبعم 
بتم يخ)))ديسمبر)3)3)،)تقر  ام يلي):
عن  ميع) املصفي  تقرير  قراءة 

عمليمت التصفية.
فحص واعتممد حسمبمت تصفية)

الشركة.
إقفمل التصفية.

إبراء)ذاة اإلدا ة للمصفي.
السجل) ان  الشركة  شط9 

التجم ي وان أي إدا ة ذات صلة.
صالحيمت اإل راءات القمنونية.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
م)3)  فبراير) 5م) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)765633.
قصد النشر واإلعالن

551 P

ATELIER PHARMA
شركة احدودة املسؤولية
 أسمملهم : 533.333 د هم

اقرهم اال تممعي :  قم 4، شم ع 
نيس، بو كون 53)3)

الدا  البيضمء
السجل التجم ي : 479369

بحس9 احضر الجمع العمم الغير)
تقر  م)3)،) ينمير) 8م)  عمدي بتم يخ)

)ام يلي):
التجم ية) العالاة  تسجيل 
ATELIER PARA)املخصصة للشركة)
للملكية) املغربي  املكت9  قبل  ان 
الصنمعية والتجم ية كمم يتضح ان)
 ((58397 السلبية  قم) الشهمدة 
الصمد ة بتم يخ)8))ديسمبر)3)3))في)

السجل التجم ي للشركة.
أوزال) حسن  السيد  استقملة 
اهماهمم) ان  أوزال  عمر  والسيد 

كمديرين اشم كين للشركة.

إلتممم) الصالحيمت  تفويض 
اإل راءات القمنونية.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
م)3)  فبراير) 3م) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)764933.
قصد النشر واإلعالن

552 P

 MOUTEA MORCHID
DEVELOPPEMENT
شركة احدودة املسؤولية

 أسمملهم : 3.333.333) د هم
اقرهم اال تممعي : 3م، زنقة زيد ابن 

الرفمعي، املعم يف، الدا  البيضمء
السجل التجم ي : 375993

العمم) الجمع  احضر  بحس9 
(،(3(3 ديسمبر) ((3 بتم يخ) العمدي 
 MOUTEA شركة) شركمء) فإن 
 MORCHID DEVELOPPEMENT
برأسممل) املحدودة  املسؤولية  ذات 
د هم الكمئنة في الدا ) ((3.333.333
البيضمء،)3م،)زنقة زيد ابن الرفمعي،)

املعم يف،)قر وا ام يلي):
(،MAJER AUDIT املكت9) تعيين 
 Mohamed السيد) امثله 
لتحويل) كمفوض  (HAMDACHE

الشكل القمنوني للشركة.
النظمم) ان  (3 املمدة) تعديل 

األسم�سي.
إلتممم) الصالحيمت  تفويض 

اإل راءات القمنونية.
كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
م)3)  فبراير) مم) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)65)765.
قصد النشر واإلعالن

553 P

NEGONE TEAM
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) (،(3(3 فبراير) (( بتم يخ) الربمط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات شريك وحيد.
.NEGONE TEAM(:(التسمية

الهدف اال تممعي):
عمل اؤقت.

تسويق املنتجمت واملواد.
تقديم الخدامت.

33.333م  (: الشركة)  أسممل 
د هم.

بشالن احمد.
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
املقر):))م)اكر  زنقة لبنمن  قم)3 

املحيط الربمط.
املسير):)عزيزة املو ادي.

(: التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 
م4953م.

554 P

INTERCOM VARIEES
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) (،(3(3 فبراير) (( بتم يخ) الربمط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات شريك وحيد.
 INTERCOM (: التسمية)

VARIEES
الهدف اال تممعي):

عمل اؤقت.
تسويق املنتجمت واملواد.

تقديم الخدامت.
33.333م  (: الشركة)  أسممل 

د هم.
بشالن احمد.

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

السجل التجم ي.
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
املقر):))م)اكر  زنقة لبنمن  قم)3 

املحيط الربمط.
املسير):)عزيزة املو ادي.

(: التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 
49533م.

555 P
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املنعقد) العرفي  العقد  بمقت�سى 

قر ) ((3(3 ديسمبر) فمتح  بتم يخ 

شركمء)الشركة ام يلي):

تغيير) تم  (: اال تممعي) املقر  تغيير 

املقر اال تممعي إلى):

عمم ة) (5 الطمبق األول شقة  قم)

94)زنقة نمبولي املحيط الربمط.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3))تحت  قم)م398مم.

556 P

STE BAMroyl

SARL AU

تكوين شركة احدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بملربمط) اؤ خ  احضر  بمقت�سى 

وضع) تم  م)3)) ينمير) )م) بتم يخ)

القوانين األسمسية لشركة احدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التملية):

الهدف اال تممعي):)

االستيراد والتصدير.

التجم ة.

األشغمل املتعددة أو البنمء.

33،)شقة  قم) عمم ة  قم) (: املقر)

الوكيلي،) أحمد  اوالي  شم ع  (،8

حسمن،)الربمط.

بمم) اململ  حدد  أ3  (: اململ)  أ3 

قد ه)33.333م)د هم.

غير) ملدة  الشركة  تدا   (: التسيير)

احدودة ان طرف السيد بنعليوات)

احمد.

بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 

بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

بتم يخ)7م)فبراير)م)3).

 قم السجل التجم ي):)49583م.

557 P

 STE INGENIERIE
 AUTOMATISME

TECHNIQUE MAROC
SARL(avec(sigle(IATM

تكوين شركة احدودة املسؤولية
بملربمط) اؤ خ  احضر  بمقت�سى 
وضع) تم  م)3)) ينمير) )م) بتم يخ)
القوانين األسمسية لشركة احدودة)

املسؤولية ذات املميزات التملية):
الهدف):)

املعلوايمت.
االلكترونية) األ هزة  بيع 

والكهربمئية.
الهندسة،)تركي9 وإصالح األ هزة)

االكترونية والكهربمئية.
عمم ة) (( حليمة) إقماة  (: املقر)
GH(3)املحل التجم ي  قم)3)الشمس)

بوقنمدل سال الجديدة.
بمم) اململ  حدد  أ3  (: اململ)  أ3 

قد ه)33.333م)د هم.
غير) ملدة  الشركة  تدا   (: التسيير)

احدودة ان طرف):
السيدة اشدود سميرة.
السيد اشدود احمد.

بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
بسال) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

بتم يخ)4)فبراير)م)3).
 قم السجل التجم ي):)873)3.

558 P

LAFAMOVA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
م6، شم ع لال يمقوت، زاوية اصطفى 

املعمني الطمبق )  قم )6
الدا  البيضمء

السجل التجم ي 7)م473
تفويت الحصص اال تممعية

استقملة وتعيين اسير
املصمدقة على القمنون األسم�سي

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
نوفمبر) (3 بتم يخ) البيضمء) الدا  
شركة) »الفماوفم«) لشركة) (،(3(3
ذات املسؤولية املحدودة،) أسمملهم)

33.333م)د هم،)تقر  ام يلي):

ا تممعية) حصة  33م) تفويت)

ان طرف السيد حسن أفقير لفمئدة)

السيدة فمطمة أوملدن.

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

البيضمء) الدا   في  املنعقد  االستثمئي 

لشركة) (،(3(3 نوفمبر) (3 بتم يخ)

املسؤولية) ذات  شركة  »الفماوفم«)
املحدودة،) أسمملهم)33.333م)د هم،)

تقر  ام يلي):

الحصص) تفويت  إقرا  

اال تممعية.

استقملة السيد حسن أفقير ان)

اهماه كمسير للشركة.

أفرفمز) اصطفى  السيد  تعيين 

اسيرين) أملدن  فمطمة  والسيدة 

للشركة ملدة غير احددة.

السيد) بتوقيع  الشركة  التزام 

فمطمة) السيدة  أو  أفرفمز  اصطفى 

أملدن.

ان) و43) (7 (،6 الفصول) تغيير 

القمنون األسم�سي للشركة.

األسم�سي) القمنون  على  املصمدقة 

للشركة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت) م)3)) ينمير) (7 بتم يخ) البيضمء)
 قم)763643.

بيمن اختصر

559 P

REGENCY & CO
SARL

شركة   ن�سي & كو  ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تجزئة استونة، زنقة 4)،  قم 6)

الدا  البيضمء

السجل التجم ي 3)3486

تغيير وتوسيع الغرض اال تممعي
املصمدقة على القمنون األسم�سي

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في الدا )

(،(3(3 نوفمبر) ((5 بتم يخ) البيضمء)
شركة ذات) كو«) (& »  ن�سي) لشركة)
املحدودة،) أسمملهم) املسؤولية 

33.333م)د هم،)تقر  ام يلي):

واألنشطة) األهداف  عن  التخلي 

التملية):

د اسة السوق والتسويق.

أشكملهم) بكل  البنمء) في  املقمولة 

واألشغمل) البنمء) أشغمل  وإنجمز 

العمواية والهندسة املدنية.

اعملجة كل أشغمل البنمء)الجممعي)

أو الفردي.

تصدير،) استيراد،) بيع،) شراء،)

املتم رة،)توزيع لجميع قطع املالبس)

األقمصة) األلبسة،) الجمهزة،)

واألحذية الجلدية للر مل،)السيدات)

واألطفمل.

التمثيل) استيراد،) املتم رة،)

لكل انتجمت) والتجم ة بصفة عماة 

العطو .

أنشطة) كل  واستغالل  امم سة 

املطعم،)املقهى،)قمعة الشمي وتنظيم)

الحفالت واالستقبمالت...

اجبنة،) وحلويمت،) اخبزة 

اثلجمت،)امول.

املنتجمت) لكل  وتوزيع  املتم رة 

األولية،) املواد  والز اعية،) الغذائية 

األدوات واآلالت.

تمديد وتوسيع غرض الشركة إلى)

األهداف واألنشطة التملية):

استيراد،)تصدير،)توزيع،)صنمعة)

التجميل) استحضرات  وتجهيز 

وانتجمت النظمفة الذاتية.

استيراد وتصدير وتوزيع املكمالت)

الغذائية.

املنتو مت) وتصدير  استيراد 

الغذائية.
القمنون) ان  (3 الفصل) تغيير 

األسم�سي للشركة.

األسم�سي) القمنون  على  املصمدقة 

الجديد.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

م)3))تحت) 3)فبراير) البيضمء)بتم يخ)

 قم)763883.
بيمن اختصر

560 P
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اكت9 أقصبي

عضو بـ

اجموعة فيدينيون أنترنمسيونمل

شم ع فم3  قم)77،)طنجة

الهمتف):)7).44.)35.39.3

 EXCEL MANAGEMENT

CONSEIL
SARL

تكوين شركة احدودة املسؤولية
اؤ خ عرفي  عقد   بمقت�سى 

بفرنسم ((3(3 نوفمبر) 3م)  في)

و7م)نوفمبر)3)3))بطنجة،)تم إعداد)

احدودة) لشركة  األسم�سي  القمنون 

خصمئصهم تتخلص   املسؤولية،)

كمم يلي):

الشركة) تتخذ  (: التسمية)

 EXCEL MANAGEMENT اسم)

CONSEIL SARL

يتمثل اوضوع) (: اوضوع الشركة)

الشركة في قيماهم لفمئدتهم أو لحسمب))

املغرب في  بمملسمهمة  أو   األغيم ،)

بمم يلي):

اع) املعلوايمت  خدامت   ميع 

ووضعهم  هن) املستخداين  اختيم  

اإلشم ة في اجمل املعلوايمت.

واالستشم ة) الحسمبمت  ضبط 

التنظيم) اجمل  في  املقموالت  لفمئدة 

واملعلوايمت.

العمليمت) عمم،) ميع  وبشكل 

واململية،) والصنمعية  التجم ية 

بمملنقوالت،) واملتعلقة  والعقم ية 

بمملواضيع) ابمشر  بشكل  املرتبطة 

أن) والتي ان شأنهم  املذكو ة أعاله،)

تسهم في تطوير الشركة.

حدد) (: للشركة) الرئي�سي  املقر 

املقر الرئي�سي للشركة بطنجة،)شم ع)
فم3،) قم)77،)املكت9  قم)م.

ادة الشركة):)99)سنة ابتداء)ان)

تم يخ تكوينهم النهمئي.
حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 

د هم،) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 

حصة في الشركة) 333م) اقسمم إلى)

بقيمة)33م)د هم لكل حصة،)اخولة)

لـ):

 EXCEL MANAGEMENT
خمضعة) شركة  (CONSEIL SARL

للقمنون الفرن�سي)753)حصة.
إيممن برادة)53))حصة.

الشركة) يسير  (: التسيير) هيئة 
شخص ذاتي واحد أو عدة أشخمص)
ال،) أم  شركمء) كمنوا  سواء) ذاتيين،)

بصفته اسيرا.
وقد عينت اسيرة للشركة ملدة غير)

احدودة):
فرنسية) برادة،) إيممن  السيدة 
الجنسية،)اولودة في)9م)ينمير)م99م،)
حمالة  واز سفر  قم)7DD53977م،)
م،) بو دون،) قم) بيير  بشم ع  قمطنة 

)م753)بم يس))فرنسم).
االحتيمطي) خصم  بعد  (: األ بمح)
الصمفية) األ بمح  توزع  القمنوني،)
التي) بحس9 الحصص  الشركمء) بين 

يملكونهم في الشركة.
تم اإليداع القمنوني بكتمبة ضبط)
بتم يخ بطنجة،) التجم ية   املحكمة 
9)ديسمبر)3)3))تحت  قم)36939)،)

السجل التجم ي  قم)3635مم.
قصد او ز وبيمن

فيصل أقصبي

561 P

GEARUP
SARL AU
تأسيس

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) ((3(3 ديسمبر) (9
بشريك) احدودة  اسؤولية  ذات 

وحيد بمملواصفمت التملية):
GEARUP SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 
اسؤولية احدودة بشريك وحيد.

الهدف اال تممعي):)تجم ة اعدات)
الحمسوب.

 أ3 اململ):)33.333م)د هم.
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.
ينمير) فمتح  ان  (: اململية) السنة 
ديسمبر ان كل سنة ام عدا) م3) إلى)

السنة األولى ان تم يخ التسجيل.

املقر اال تممعي):)4م)زنقة األشعري)

شقة)4)أكدال الربمط.

احمد) حمود  السيد  (: التسيير)

 �سى.

 قم السجل التجم ي):)49573م.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ي) بملسجل  بملربمط  التجم ية 

تحت  قم)4)مممم.

562 P

EXOPLAST
تأسيس شركة

اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) م)3)،) ينمير) (7 بتم يخ) بفم3 

ذات) لشركة  األسم�سي  النظمم  وضع 

املميزات) ذات  احدودة،) اسؤولية 

التملية):

EXOPLAST(التسمية):)شركة

الهدف):)الصنمعية البالستيكية.

 4 املتجر) م)) (: اال تممعي) املقر 

إقماة اصع9 شم ع الجوالن األطلس)

فم3.

يوم) ان  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي للشركة ام عدا في)

حملة الفسخ املسبق أو التمديد.

33.333م  (: الشركة)  أسممل 

ان) حصة  33م) على) اقسم  د هم 

د هم للحصة الواحدة،) 333.م) فئة)

ووزعت نقدا،) بملكمال   اكتتبت 

كمآلتي):

السيد عصمم  مبري)33م)حصة.

الشركة) تدبير  يتولى  (: التسيير)

السيد عصمم  مبري.

تبدأ في فمتح) (: السنة اال تممعية)

كل) ان  ديسمبر  م3) في) وتنتهي  ينمير 

سنة.

بمصلحة) القمنوني  اإليداع  تم 

كتمبة الضبط لدى املحكمة التجم ية)

بفم3،)بتم يخ)م))ينمير)م)3)،)تحت)
التجم ي) السجل  337،) قم   قم)

م)658.
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MED RAYONS
SARL

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) م)3)،) ينمير) (7 بتم يخ) بفم3 
ذات) لشركة  األسم�سي  النظمم  وضع 
املميزات) ذات  احدودة،) اسؤولية 

التملية):
 MED RAYONS(التسمية):)شركة

SARL
الهدف):)التجم ة االليكترونية.

 5 املتجر) م)) (: اال تممعي) املقر 
إقماة اصع9 شم ع الجوالن األطلس)

فم3.
يوم) ان  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهمئي للشركة ام عدا في)

حملة الفسخ املسبق أو التمديد.
33.333م  (: الشركة)  أسممل 
ان) حصة  33م) على) اقسم  د هم 
د هم للحصة الواحدة،) 333.م) فئة)
ووزعت نقدا،) بملكمال   اكتتبت 

كمآلتي):
 53 الواحد  مبري) عبد  السيد 

حصة.
السيد عصمم  مبري)53)حصة.

الشركة) تدبير  يتولى  (: التسيير)
السيد عصمم  مبري.

تبدأ في فمتح) (: السنة اال تممعية)
كل) ان  ديسمبر  م3) في) وتنتهي  ينمير 

سنة.
بمصلحة) القمنوني  اإليداع  تم 
كتمبة الضبط لدى املحكمة التجم ية)
بفم3،)بتم يخ))))ينمير)م)3)،)تحت)
التجم ي) السجل  367،) قم   قم)

م6585.
564 P

 STE OUS PARFUMERIE ET
COSMETIQUES

SARL AU
السجل التجم ي  قم 3م3)3

املحضر) بمقت�سى  قر   لقد 
ديسمبر) (7 يواه) في  املؤ خ  الرسمي 
بمدينة سال الشريك الوحيد) ((3(3

 STE OUS PARFUMERIE لشركة)

ET COSMETIQUES SARL AU
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نقل املقر اال تممعي للشركة ان)

بلوك) السالم  حي  (: القديم) العنوان 

7م) قم)436)سال.

إلى العنوان الجديد التملي):)الكمئن)

احصمين) م4) الشريف  قم) بتجزئة 

سال.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 35998 تحت  قم) بسال  االبتدائية 

بتم يخ)8م)فبراير)م)3).
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 EL YOUSFI شركة

 INTERNATIONAL

BUSINESS
شركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك وحيد

 أسمملهم : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : املحل  قم م

املنزل 88م حي كيش األوداية تمم ة

تأسيس
بتم يخ عرفي  عقد   بمو 9 

املصمدقة) تمت  م)3)) فبراير) 3م)

ذات) لشركة  األسم�سي  القمنون  على 

وحيد) بشريك  احدودة  اسؤولية 

ذات الخصمئص اآلتية):

 EL YOUSFI (: التسمية التجم ية)

INTERNATIONAL BUSINESS

ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.

والتصدير،) االستيراد  (: الهدف)

التجم ة.

العمليمت) عماة  ميع  بصفة 

التجم ية املرتبطة بصفة ابمشرة أو)

غير ابمشرة بنشمط الشركة.

م  املحل  قم) (: اال تممعي) املقر 

املنزل)88م)حي كيش األوداية تمم ة.

د هم) 33.333م) (: اململ)  أ3 

فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 

33م)د هم للحصة الواحدة.

املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

اليوسفي) السيدة  (: التسيير)

فمطمة الزهراء)ملدة غير احدودة.

وقد تم اإليداع القمنوني بمملحكمة)

فبراير) 7م) بتم يخ) بتمم ة  االبتدائية 

م)3))تحت  قم 3.ت)393)3م.

566 P

STE RAISKAM
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

لشركة) م)3)) ينمير) ((3 في) املؤ خ 

املسؤولية) ذات  (STE RAISKAM

تجزئة) (: اقرهم اال تممعي) املحدودة،)
م)زنقة احمد بن احمد) صليحة  قم)

ديغو�سي زيتون اكنم3 قد تقر ):
املذكو ة) الشركة   فع  أسممل 

ان) ليصبح  د هم  (433.333 بمبلغ)

د هم) (533.333 د هم إلى) 33.333م)

في) املدينة  الذام  إد اج  طريق  عن 

الحسمب الجم ي للشريك.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) بمكنم3  التجم ية 
سجل تجم ي))) (748 تحت  قم) م)3))

 قم)53)4).

567 P

SAMIR BAYYOU

Comptable(Agréé

 BOULANGERIE PATISSERIE

 ZITOUNATE MEKNES
تسيير حر ألصل تجم ي

املؤ خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

واملسجل) م)3)) فبراير) 3م) في)

شركة) بين  م)3)) فبراير) مم) بتم يخ)

 BOULANGERIE PATISSERIE

املمثلة) (ZITOUNATE MEKNES

السيد) الوحيد  اسيرهم  طرف  ان 

الجطوي  ممل الدين الحمال لبطمقة)

(،PZ843498 التعريف الوطنية  قم)

السمكن)))بال3 افوكمو )33333)نيم)
فرنسم بصفته اململك لألصل التجم ي)

الحمال) بوصلوح  اصطفى  والسيد 

 JB4385(( الوطنية  قم) للبطمقة 

السمكن دوا  الدشيرة املعد  تيزنيت)
التجم ي لألصل  حل  اسير  بصفته 

)وهو عبم ة عن اخبزة حلويمت زيتونة)

شم ع شموية )م)  اكنم3 الكمئنة ب)

ام همني)م 5333)اكنم3.
التجم ي) بملسجل  واملقيد 

بمملحكمة التجم ية تحت  قم)م)443 

عليهم) يو د  التي  الحملة  في  وذلك 

بجميع) املذكو   التجم ي  األصل 

به) يتعلق  وام  وارافقه  احتويمته 

استثنمء) دون  وااتيمزات  حقوق  ان 

أو تحفظ وذلك ملدة سنة غير قمبلة)

م)3)  مم)ام 3) للتجديد تبتدئ ان)

وتنتهي يوم)3م)فبراير)))3).
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LUXE CEMENT
تأسيس شركة

بتم يخ العرفي  للعقد   تبعم 

قوانين) وضع  تم  م)3)) فبراير) 5م)

الشركة ذات املميزات التملية):

 LUXE CEMENT(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشمط الشركة) (: املوضوع)

سواء)بمملغرب أو خم  ه):

تجم ة،) صنمعة،) نقل،) إنتمج،)

تجم ة عماة،) بيع  ميع اواد البنمء،)

استيراد وتصدير.

املقر الرئي�سي):)3)كلم طريق املينمء)

العيون.

ابلغ) في  حدد  (: الرأسممل)

إلى) اقسمة  د هم  3.333.333م)

33م  فئة) ان  حصة  33.333م)

سيداتي) السيد  الك  في  للواحدة 

 ممل.

السيد) تسيير ان طرف  (: اإلدا ة)

سيداتي  ممل.

بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
الضبط بمملحكمة االبتدائية بملعيون)

تحت  قم) م)3)) فبراير) 6م) بتم يخ)

تجم ي  قم) سجل  (506/2021

.35(55

569 P

 STE ERMITAGE

ATLANTIQUE SUD
SARL AU

تأسيس شركة
بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

6))ينمير)م)3))تم إنشمء)شركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بملخصمئص التملية):

 STE ERMITAGE (: التسمية)

.ATLANTIQUE SUD

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشمط)

بمملغرب وبملخم ج ب):

التسيير العقم ي.

 ( :)تجزئة القسم) املقر اال تممعي)

الرقم))A،)الشقة  قم)م،)الداخلة.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

 أ3 اململ):)حدد في ابلغ)33.333م 

د هم اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)

33م)د هم للواحدة.

السيد احمد) (: اململ) توزيع  أ3 

 ضم شماي خز اجي)333م)حصة.

تم تعيين السيد احمد) (: التسيير)

 ضم شماي خز اجي كمسير للشركة.

ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

فمتح ينمير وتنتهي في)م3)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

بمملحكمة االبتدائية بواد الذه9 بتم يخ)

6م)فبراير)م)3))تحت  قم)2021/258 

وبملسجل التجم ي تحت  قم)7437م.

570 P

STE BAHIA ATLANTIQUE
SARL AU

تأسيس شركة
بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

5))ينمير)م)3))تم إنشمء)شركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بملخصمئص التملية):

.BAHIA ATLANTIQUE(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشمط)

بمملغرب وبملخم ج ب):
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فرز و مع وتجميع وتعبئة ونقل)

املنزلية) النفميمت  وتثمين  واعملجة 

املستشفيمت) ونفميمت  والصنمعية 

والنفميمت التجم ية والخمصة.

 438 الرقم) (: اال تممعي) املقر 

عمم ة سمية شم ع الوالء،)الشقة))،)

الداخلة.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
 أ3 اململ):)حدد في ابلغ)33.333م 

د هم اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)

33م)د هم للواحدة.

السيد فيصل) (: توزيع  أ3 اململ)

الدليقي)333م)حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد فيصل)

الدليقي كمسير للشركة.

ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

فمتح ينمير وتنتهي في)م3)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

بمملحكمة االبتدائية بواد الذه9 بتم يخ)

6م)فبراير)م)3))تحت  قم)2021/268 

وبملسجل التجم ي تحت  قم)م)74م.

571 P

STE SUD PARTENARIAT
SARL AU

السجل التجم ي  قم : 9)57م

تغيير شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتم يخ فمتح)

فبراير)م)3))تمت التغييرات التملية):

م)-)بيع حصص):

333م  االد ي�سي) لسيمد  السيد 

إلى) للحصة  د هم  33م) ب) حصة 

السيد املهدي االد ي�سي.

ب.ت.و) السيد املهدي االد ي�سي،)

م5)53مSH )333م)حصة).

أعممل) (: أنشطة) إضمفة  (- ((

بملجملة،) أسممك  بيع  اتنوعة،)

بملجملة،) التجم ة  السمك،) بيع 

أعممل) العماة،) ميع  االنشمءات 

والصيمنة) والديكو   والتطوير  البنمء)

النجم ة) أعممل  العماة،) ميع 

والبالستيكية) واأللوانيوم  الخشبية 

واملعدنية،)أنشطة التنظيف،)العمل

الخضراء،) واملسمحمت  الحدائق  في  (

نقل البضمئع ونقل املوظفين املحليين)

والدوليين،)لوازم املكت9 وتكنولو يم)

وتصدير،) استيراد  املعلوامت،)

التجم ة العماة.

3)-)تغيير املسير والتوقيع):)التسيير)

املهدي) السيد  إلى  يعهد  والتوقيع 

االد ي�سي ملدة غير احدودة.

4)-)التعديالت املتالزاة اع النظمم)

األسم�سي.

بمملحكمة) تم  القمنوني  اإليداع 

فبراير) (( بتم يخ) بملعيون  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)333/2021.

572 P

HIGH STEEL
تأسيس شركة

بتم يخ) العرفي  للعقد   تبعم 

قوانين) وضع  تم  م)3)) فبراير) 6م)

الشركة ذات املميزات التملية):

.HIGH STEEL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشمط الشركة) (: املوضوع)

سواء)بمملغرب أو خم  ه):

وتصدير) استيراد  عماة،) تجم ة 

الحملة) في  واملنتجمت  املواد   ميع 

الخمم أو املصنعة.

السمم ة،) شم ع  (: الرئي�سي) املقر 

عمم ة))،)الطمبق األول،)العيون.

الرأسممل):)حدد في ابلغ)33.333م 

حصة ان) 333م) إلى) د هم اقسمة 

الك) في  للواحدة  د هم  33م) فئة)

السيد اد يس تغرات.

السيد) طرف  ان  تسير  (: اإلدا ة)

اد يس تغرات.

بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 

الضبط بمملحكمة االبتدائية بملعيون)

تحت  قم) م)3)) فبراير) 7م) بتم يخ)

2021/519)سجل تجم ي  قم)83)35.

573 P

MED CHEMICAL
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي اسجل بفم3)
بتم يخ)7)فبراير)م)3))تم وضع النظمم)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

احدودة ذات امليزات التملية):
 MED شركة) (: التسمية)

.CHEMICAL SARL AU
الهدف):)الصنمعة الكميمئية.

 4 املتجر) م)) (: اال تممعي)  املقر 
الجوالن) شم ع  اصع9،) إقماة 

األطلس،)فم3.
يوم) ان  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهمئي للشركة ام عدا في)

حملة الفسخ املسبق أو التمديد.
  أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

فئة) ان  حصة  33م) على) اقسم 
333م)د هم للحصة الواحدة اكتتبت)

بملكمال نقدا ووزعت كمآلتي):
السيد عصمم  مبري)33م)حصة.

الشركة) تدبير  يتولى  (: التسيير)
السيد عصمم  مبري.

السنة اال تممعية):)تبدئ في فمتح)
كل) ان  ديسمبر  م3) في) وتنتهي  ينمير 

سنة.
بمصلحة) القمنوني  اإليداع  تم 
كتمبة الضبط لدى املحكمة التجم ية)
تحت) م)3)) ينمير) ((7 بتم يخ) بفم3 
التجم ي) السجل  5)4) قم   قم)

.65899
574 P

STE WASL
SARL AU

 فع  أسممل الشركة
فوق) املنعقد  العمم  الجمع  قر  
 (3(3 ديسمبر) ((5 بتم يخ) العمدة 
شركة احدودة) (STE WASL لشركة)
الوحيد،) الشريك  ذات  املسؤولية 
د هم  قم) 333.333.م)  أسمملهم)
واقرهم) (56837 التجم ي) سجلهم 
 اال تممعي):)م))شم ع الجوالن،)اتجر)4 

أطلس،)فم3.

بمبلغ) الشركة   فع  أسممل 

ابلغ) ان  لحمله  د همم  ((.533.333

333.333.م)د هم إلى)3.533.333)د همم)

33م  فئة) ان  حصة  ((5.333 بإنشمء)

بمسم) بأكملهم  اكتتبة  للحصة  د هم 

الشريك الوحيد السيد عصمم  مبري.

تعديل القمنون األسم�سي للشركة.

بمصلحة) القمنوني  اإليداع  تم 

املحكمة) لدى  الضبط  اكتبة 

التجم ية بفم3 بتم يخ)9)فبراير)م)3) 

تحت الف  قم)633.

575 P

ANTALOU

SARL

RC : 229819

شركة ذات اسؤولية احدودة

اقرهم اال تممعي : 9مم زنقة 39 

بوشنتوف الفداء، الدا  البيضمء

 قم التقييد في السجل التجم ي 

مم7647

قفل التصفية للشركة

فبراير) (( بمقت�سى قرا  املؤ خ في)

م)3))تقر  حل شركة ذات اسؤولية)

53.333م  ابلغ  أسمملهم) احدودة،)

9مم  د هم وعنوان اقرهم اال تممعي)

زنقة)39)بوشنتوف الفداء،)نتيجة أن)

الشركة لم تتمكن ان تحقيق الهدف)

الذي أسست ان أ له.

التمزي) احمد  السيد  وعين 

املعمني،) زنقة اصطفى  م4) وعنوانه)

الدا  البيضمء)كمصفي للشركة.

وقد تم انعقمد الجمعية الختماية)

بتم يخ)))فبراير)م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ) البيضمء) بملدا    التجم ية 

9)فبراير)م)3).

576 P
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

 Avenue(des(far,(appt(N°1,(C.Y.M,9(3

RABAT

Tél(:(0537(79(55(73(Fax(:(0537(79(55(73

SARIM STORE
SARL

  قم ) زنقة عنمبية، سكتو  مم، 
حي الريمض، الربمط

السجل التجم ي  قم 63)46م
الجمع) اداوالت  بمقت�سى  (- (I
بتم يخ) املنعقد  االستثنمئي   العمم 
تحت  قم) املسجلة  م)3)،) ينمير) (6
بتم يخ) (RE(3(346)3)6)333م 

6م)فبراير)م)3))قر  ام يلي):
33))حصة) املوافقة على بيع) (- م)
الواحدة) للحصة  د هم  33م) بقيمة)
العمئدة للسيد سعد الشرقموي انهم)
اوالي) السيد  لفمئدة  حصة  33م)
أحمد الشرقموي و33م)حصة لفمئدة)

السيدة ليلى البكري.
اال تممعي) الهدف  تغيير  (- ((
على) فقط  لالقتصم   وذلك  للشركة 

األعممل الفالحية.
3)-)تغيير الفصل الثمني،)السمد3)
والسمبع ان القمنون األسم�سي املتعلق)
الحصص) اال تممعي،) بملهدف 

والرأسممل اال تممعي.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (II
التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 
بملربمط بتم يخ)6م)فبراير)م)3))تحت)

 قم)389ممم.
577 P

ATLAS RACHIDI FRERES
SARL

إعالن تغيير عنوان الفرع لشركة
على إثر القرا  الذي اتخذه شركمء)

الشركة أعاله تم ام يلي):
بملجممعة) الشركة  اقر  نقل  (- م)
(: التملي) العنوان  إلى  القبمب   الترابية 
املستودع املغطى سمحة السوق بنفس)

الجممعة،)عمملة إقليم خنيفرة.
لدى) القمنوني  اإليداع  تم  (- ((
بمملحكمة) التجم ي  السجل  اصلحة 
تحت  قم) بميدلت  االبتدائية 
م)3)  فبراير) (8 بتم يخ) (2021/44

السجل التجم ي  قم)م)).
بمثمبة إعالن وبيمن

578 P

STE ALFA FAO
 SARL

إعالن بيع حصص
على إثر القرا  الذي اتخذه شركمء)

الشركة أعاله تم ام يلي):
الصملحي) أسماة  السيد  بمع  (- م)
63م)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)
التي يملكهم ام قد ه)6633م)د هم في)

الشركة أعاله للسيد فهد بوعيمد.
أسماة) السيد  كذلك  بمع  (- ((
33م  بقيمة) حصة  67م) الصملحي)
قد ه) ام  يملكهم  التي  للحصة  د هم 
6733م)د هم في الشركة أعاله للسيد)

عبد الجليل البرهمي.
القمنوني لدى كتمبة) اإليداع  (- (3
بسال) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 
تحت  قم)8مم)بتم يخ)8)فبراير)م)3) 

السجل التجم ي  قم)8747).
بمثمبة إعالن وبيمن

579 P

KIKI TRANS
تأسيس شركة

بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم) بملدا  البيضمء) ((3(3 نوفمبر) )م)
وضع القمنون األسم�سي لشركة ذات)
املسؤولية املحدودة بممليزات التملية):

.KIKI TRANS(:(التسمية
الدولي) البضمئع  نقل  (: الهدف)

والوطني.
املدة):)99)سنة.

العملية) تجزئة  (: اال تممعي) املقر 
 قم)43)دا  بوعزة،)الدا  البيضمء.

33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 
د هم اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)

33م)د هم للحصة.
خيميمي الزوبير)933)حصة)؛

السفمتي يونس)33م)حصة.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
لسفمتي يونس اسير للشركة ملدة غير)

احدودة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
بتم يخ) 867م76) تحت  قم) البيضمء)

3))ينمير)م)3).
580 P

2ZBA IMMO
تأسيس شركة

بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم) البيضمء) بملدا   م)3)) فبراير) (5
وضع القمنون األسم�سي لشركة ذات)
املسؤولية املحدودة بممليزات التملية):

.(ZBA IMMO(:(التسمية
الهدف):)أعممل البنمء.

املدة):)99)سنة.
اللة) شم ع  (47 (: اال تممعي) املقر 
الدا ) الخماس،) الطمبق  اليمقوت،)

البيضمء.
33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 
د هم اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)

33م)د هم للحصة.
عبد الكريم العثممني)533)حصة)؛

سمير بوزيمن)73م)حصة)؛
ز يوح يحيى)73م)حصة)؛

ز يوح علي)63م)حصة.
عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
الكريم العثممني أو السيد ز يوح علي)

اسيران للشركة ملدة غير احدودة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
بتم يخ) (765337 تحت  قم) البيضمء)

3م)أغسطس)م)3).
581 P

GEMDARI
تأسيس شركة

بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم) البيضمء) بملدا   م)3)) ينمير) 8م)
وضع القمنون األسم�سي لشركة ذات)
املسؤولية املحدودة بممليزات التملية):

.GEMDARI(:(التسمية
بيع) وتصدير  استيراد  (: الهدف)

وشراء)التجهيزات املنزلية.
املدة):)99)سنة.

(،5 7) قم) زنقة) (: املقر اال تممعي)
السعمدة،) (4 الشقة) الثمني،) الطمبق 

سيدي البرنو�سي،)الدا  البيضمء.
33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 
د هم اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)

33م)د هم للحصة.

التديمي عبد هللا)533)حصة)؛

التديمي اصطفى)533)حصة.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

هللا التديمي اسير للشركة ملدة غير)

احدودة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

بتم يخ) (765338 تحت  قم) البيضمء)

3م)فبراير)م)3).

582 P

MAISON CHADO
تأسيس شركة

بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

8))ديسمبر)3)3))بملدا  البيضمء)تم)

وضع القمنون األسم�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة بممليزات التملية):

.MAISON CHADO(:(التسمية

واستيراد) بيع  شراء،) (: الهدف)

وتصدير احالت لألطعمة املعلبة.

املدة):)99)سنة.

عمر) ابو  شم ع  (: اال تممعي) املقر 

الفداء،)) السلطمن،) د ب  الحم تي،)

الدا  البيضمء.

33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 

د هم اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)

33م)د هم للحصة.

سحنون بشرى)933)حصة)؛

 يهمن دعمء)33م)حصة.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

للشركة ملدة) سحنون بشرى اسيرة 

غير احدودة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

بتم يخ) (759937 تحت  قم) البيضمء)

م3)ديسمبر)3)3).

583 P

ALLIANCE ELEVAGE
تأسيس شركة

بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم) البيضمء) بملدا   ((3(3 ام 3) ((

وضع القمنون األسم�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة بممليزات التملية):
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.ALLIANCE ELEVAGE(:(التسمية

الهدف):)الز اعية وتربية املوا�سي.

املدة):)99)سنة.

طريق) كم  )م) (: اال تممعي) املقر 

اديونة،)الدا  البيضمء.

33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 

د هم اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)

33م)د هم للحصة.

سحنون أاين)533)حصة)؛

سحنون اريم)53))حصة)؛

د ي�سي اريم)53))حصة.
التسيير):)تم تعيين السيد سحنون)

أاين اسير للشركة ملدة غير احدودة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

بتم يخ) (7587(3 تحت  قم) البيضمء)

4))ديسمبر)3)3).

584 P

B’BIBLLIONAIRE
SARL AU

RC : 132017

بتم يخ) عرفي  عقد   حس9 

7)ينمير)م)3))تم تأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بملخصمئص التملية):

 STE (: الشركة) تسمية 

.B’BIBLLIONAIRE

األ �سي،) الطمبق  (95 (: العنوان)

هرهو ة،) ابن  شد،) شم ع  سمم ة 

تمم ة.

والشراء) البيع  (: الشركة) هدف 

بملتقسيط،)سوق تجم ي.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)33م 

د هم اقسمة كملتملي):

اروان  عفر)333م)حصة.

99)سنة بداية ان) (: ادة الشركة)

تم يخ التسجيل في السجل التجم ي.

اسير الشركة):)اروان  عفر اسير)

الشركة ملدة غير احدودة.

املحكمة) في  التسجيل  تم  وقد 

التجم ية بتمم ة تحت  قم))496.
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 STE TADAMOUN ISKAN
S.G.I

 POUR LOGEMENT
IMMOBILIERE SOLIDAIRE

الشركة العقم ية املدنية
تضمان اسكمن

تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 
الشركة العقم ية املدنية.

التسمية):)التضمان إسكمن.
التعريف الضريبي):)933م4)47.

األسم�سي) القمنون  تسجيل  ار ع 
33))8))3333)3))بتم يخ))م)أكتوبر)

3)3))وتحمل الخصمئص التملية):
الوحدات السكنية بشكل) إنشمء)

تضماني.
اع) عقم ية  شراكمت  على  توقيع 

الجمعيمت السكنية والوداديمت.
اشم يع سكنية اقتصمدية) إنشمء)

لدوي الدخل املحدود.
السيد) للشركة  الفعلي  املسير 

الكفلي عبد هللا.
اجة التسيير غير احددة.

زنقة) (8 33)شقة) :)عمم ة) العنوان)
اوالي أحمد الوكيلي،)الربمط.

586 P

GENIDRA
SARL

3)م املغرب العربي، توسيع بقعة 3) 
الطمبق )  قم 5، القنيطرة
السجل التجم ي 3)555

بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
4))ديسمبر)3)3))فقد تقر  ام يلي):

بمم) الشركة  في  أسممل  الزيمدة 
ان) لرفعه  د هم  333.333.م) قد ه)
 33.333م)د هم إلى)33.333م.م)د هم)
حصة) 3.333م) بزيمدة) وذلك 
د هم) 33م) ا تممعية  ديدة بقيمة)

للحصة الواحدة.
أصبح) العملية  هذه  خالل  وان 

 أسممل اجزأ على الشركمء)كملتملي):
9933)حصة) السيد د اكة زكريمء)

ا تممعية)؛
33مم)حصة) السيد د اكة طم ق)

ا تممعية.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة ضبط)
بملقنيطرة تحت) االبتدائية  املحكمة 

 قم)83736)بتم يخ)4)ينمير)م)3).
587 P

ALLALI BENNANI STUDIO
تأسيس شركة احدودة املسؤولية

وضع) تم  العرفي،) للعقد  تبعم 
املسؤولية) احدودة  الشركة  قوانين 
املسجلة في السجل التجم ي بملربمط)
تحت  قم)49589م)بمملميزات التملية):

 ALLALI BENNANI(:(م)-)التسمية
.STUDIO

))-)الهدف):)
اهند3)؛

الهندسة املعمم ية)؛
تصميم وإنشمء)أثمث.

3)-)املقر اال تممعي):)33)زنقة أحمد)
الوكيلي،)شقة)8،)حسمن،)الربمط.

4)-)املدة):)99)سنة.
ابلغ) في  حدد  (: الرأسممل) (- (5
333م  إلى) اقسمة  د هم  33.333م)
33م)د هم) حصة ا تممعية ان فئة)

للواحدة.
6)-)اإلدا ة):)الشركة يسيرهم السيدان)

العاللي يوسف وبنمني عثممن.
:)تبتدئ في) 7)-)السنة اال تممعية)

فمتح ينمير وتنتهي في)م3)ديسمبر.
ان) (%5 تقتطع) (: األ بمح) (- (8
الربح الصمفي لالدخم  القمنوني طبقم)
للقمنون والبمقي يوضع تحت تصرف)

الجمع العمم العمدي.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بملربمط.
588 P

GK AGENCEMENT
SARL

 RC : 149539
تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
تم) م)3)) فبراير) (8 بتم يخ) اسجل 
املسؤولية) احدودة  شركة  تأسيس 

بمملواصفمت التملية):

 GK (: الشركة) تسمية 
.AGENCEMENT

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 
اسؤولية احدودة.

الهدف اال تممعي):)نجم ة الخش9)
والتزيين) البنمء) أعممل  واألملنيوم،)

والتهئية.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثهم الفعلي.
433)شم ع الحسن) (: اقر الشركة)
الطمبق الثمني،) (،5 الثمني،)شقة  قم)

ديون الجماع،)الربمط.
د همم) 33.333م) (: اململ)  أ3 
33م  حصة بقيمة) 333م) اقسم إلى)

د هم للواحدة كمم يلي):
 533 السيد بنعزوز احمد أنيس)

حصة)؛
 533 الحسين) ازنمسني  السيد 

حصة.
السيد بنعزوز) (: التسيير والتوقيع)
للبطمقة) الحمال  أنيس،) احمد 
والسيد) (AB333837 الوطنية  قم)
للبطمقة) الحمال  الحسين،) ازنمسني 
الوطنية  قم)7مAB3379)وذلك ملدة)

غير احددة.
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة)
فبراير) 6م) بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3))تحت  قم)377م.
وهذا بمثمبة اقتطف وبيمن

589 P

GEOMAITRISE
 شركة احدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بملداخلة في)3م)فبراير)م)3))تم تحديد)
احدودة) لشركة  األسم�سي  القمنون 

املسؤولية ذات املميزات التملية):
(: اال تممعية) التسمية 

.GEOMAITRISE
الطبيعة القمنونية):)شركة احدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
األشغمل) (: الشركة) غرض 
الطوبوغرافية والخدامت الهندسية.
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الحسني،) الحي  (: اال تممعي) املقر 
 قم)433،)الداخلة.

ان) سنة  (99 (: اال تممعية) املدة 
تم يخ تأسيسهم النهمئي.

في) حدد  (: اال تممعي) الرأسممل 
333م  إلى) اقسم  د هم  33.333م)
33م)د هم) حصة ا تممعية ان فئة)
كلهم لفمئدة الشريك الوحيد السيد)

اراد بجة.
اراد) السيد  تعيين  (: التسيير)
بجة اسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

احدودة.
بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
بملداخلة) االبتدائية  املحكمة  ضبط 
تحت  قم) م)3)) فبراير) 6م) بتم يخ)
الشركة) تقييد  وتم  (267/2021
تحت) بملداخلة  التجم ي   بملسجل 

 قم)9م74م.
اقتطف ان أ ل النشر
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TERRASSUR
 شركة احدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بملداخلة في)8م)ينمير)م)3))تم تحديد)
احدودة) لشركة  األسم�سي  القمنون 

املسؤولية ذات املميزات التملية):
.TERRASUR(:(التسمية اال تممعية
الطبيعة القمنونية):)شركة احدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
أشغمل) :) ميع  الشركة) غرض 

الزليج،)أشغمل وخدامت اختلفة.
 3 الوحدة) حي  (: اال تممعي) املقر 

 قم)834)،)الداخلة.
ان) سنة  (99 (: اال تممعية) املدة 

تم يخ تأسيسهم النهمئي.
في) حدد  (: اال تممعي) الرأسممل 
333م  إلى) اقسم  د هم  33.333م)
33م)د هم) حصة ا تممعية ان فئة)
كلهم لفمئدة الشريك الوحيد السيد)

ابراهيم بو هة.
ابراهيم) السيد  تعيين  (: التسيير)
بو هة اسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

احدودة.

بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
بملداخلة) االبتدائية  املحكمة  ضبط 
تحت  قم) م)3)) فبراير) 6م) بتم يخ)
الشركة) تقييد  وتم  (263/2021
تحت) بملداخلة  التجم ي   بملسجل 

 قم)مم74م.
اقتطف ان أ ل النشر
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COEUR DE LA NATURE
شركة احدودة املسؤولية

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بملداخلة)
في فمتح فبراير)م)3))تم تحديد القمنون)
املسؤولية) احدودة  لشركة  األسم�سي 

ذات املميزات التملية):
 COEUR (: اال تممعية) التسمية 

.DE LA NATURE
ذات) شركة  (: القمنونية) الطبيعة 

املسؤولية املحدودة.
بكمفة) الز اعة  (: الشركة) غرض 

أنواعهم،)أشغمل فالحية اختلفة.
4مم)حي القسم) (: املقر اال تممعي)

 قم)))الداخلة.
ان) سنة  (99 (: اال تممعية) املدة 

تم يخ تأسيسهم النهمئي.
في) حدد  (: اال تممعي) الرأسممل 
333.333.))د هم اقسم إلى)3.333) 
33م)د هم) حصة ا تممعية ان فئة)

اوزعة كمم يلي):
السيد عبمد احمد)3.333م)حصة)

ا تممعية)؛
3.333م  لحسن) ملجيد  السيد 

حصة ا تممعية.
تعيين السيدين احمد) (: التسيير)
عبمد ولحسن ملجيد اسيرين للشركة)

ملدة غير احدودة.
بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
بملداخلة) االبتدائية  املحكمة  ضبط 
تحت  قم) م)3)) فبراير) 7م) بتم يخ)
الشركة) تقييد  وتم  (279/2021
تحت) بملداخلة  التجم ي   بملسجل 

 قم)7435م.
اقتطف ان أ ل النشر
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شركة نرجس لالستثمارات 
السياحية

شركة اسمهمة
 أسمملهم : 74.333.333 د هم

املقر اال تممعي : شم ع سيدي احمد 
بن عبد هللا، برج ام ينم )، الطمبق 
السمد3، ام ينم شوبينج سمنتر، 

الدا  البيضمء
 قم السجل التجم ي : 9)949م 

الدا  البيضمء
 قم التعريف الجبمئي : م6)4533

بمقت�سى احضر ا تممع الجمعية)
العماة العمدية وغير العمدية لشركة)
السيمحية) لالستثمم ات  نر س 
(،(3(3 يونيو) ((9 بتم يخ) املنعقدة 

تقر  ام يلي):
نقل املقر اال تممعي للشركة ان)
الدا  البيضمء)84)،)شم ع الز قطوني)
بملدا ) الكمئن  الجديد  العنوان  إلى 
البيضمء،)شم ع سيدي احمد بن عبد)
هللا،)برج ام ينم))،)الطمبق السمد3،)
ام ينم شوبينج سمنتر وذلك ابتداء)ان)

فمتح يوليو)3)3).
النظمم) ان  (4 الفصل) تعديل 
(: كملتملي) ليصبح  للشركة  األسم�سي 
إن) (: الشركة) اقر  (: الرابع) الفصل 
البيضمء،) بملدا   هو  الشركة  اقر 
 شم ع سيدي احمد بن عبد هللا،)برج)
ام ينم) السمد3،) الطمبق  (،( ام ينم)
ويظل بمقي نص هذا) شوبينج سمنتر،)

الفصل بدون تغيير.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) البيضمء) بملدا    التجم ية 
3م)فبراير)م)3))تحت  قم)764878.

للنشر واالستخالص

اجلس اإلدا ة
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شركة إقامات أكاسيا
شركة اسمهمة

 أسمملهم : 3.333.333م د هم
املقر اال تممعي : شم ع سيدي احمد 
بن عبد هللا، برج ام ينم )، الطمبق 
السمد3، ام ينم شوبينج سمنتر، 

الدا  البيضمء
 قم السجل التجم ي : 7)3مم) 

الدا  البيضمء
 قم التعريف الجبمئي : 845م4م43

بمقت�سى احضر ا تممع الجمعية)
العماة العمدية وغير العمدية لشركة

بتم يخ) املنعقدة  أكمسيم   إقمامت 
33)يونيو)3)3)،)تقر  ام يلي):

السيدة) تعيين  على  املصمدقة 
اجلس) في  كعضو  العرو�سي  إيممن 
اإلدا ة للمدة التي تنتهي عند انعقمد)
الجمعية العماة التي ستصمدق على)
حسمبمت سنة)5)3))كمم تم تسجيل)
تعيينهم كممثلة دائمة لشركة صوايد)

للتنمية.
نقل املقر اال تممعي للشركة ان)
الدا  البيضمء)84)،)شم ع الز قطوني)
بملدا ) الكمئن  الجديد  العنوان  إلى 
البيضمء،)شم ع سيدي احمد بن عبد)
هللا،)برج ام ينم))،)الطمبق السمد3،)
ام ينم شوبينج سمنتر وذلك ابتداء)ان)

فمتح يوليو)3)3).
النظمم) ان  (4 الفصل) تعديل 
(: كملتملي) ليصبح  للشركة  األسم�سي 
إن) (: الشركة) اقر  (: الرابع) الفصل 
البيضمء،) بملدا   هو  الشركة  اقر 
 شم ع سيدي احمد بن عبد هللا،)برج)
ام ينم) السمد3،) الطمبق  (،( ام ينم)
ويظل بمقي نص هذا) شوبينج سمنتر،)

الفصل بدون تغيير.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) البيضمء) بملدا    التجم ية 

3))ينمير)م)3))تحت  قم)983)76.
للنشر واالستخالص

اجلس اإلدا ة
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الشركة العقارية العين
شركة اسمهمة

 أسمملهم : 63.333.333 د هم
املقر اال تممعي : شم ع سيدي احمد 
بن عبد هللا، برج ام ينم )، الطمبق 
السمد3، ام ينم شوبينج سمنتر، 

الدا  البيضمء
  قم السجل التجم ي : 96597 

الدا  البيضمء
 قم التعريف الجبمئي : 54م5م333

بمقت�سى احضر ا تممع الجمعية)
العماة العمدية وغير العمدية للشركة)
بتم يخ) املنعقدة  العين   العقم ية 

33)يونيو)3)3)،)تقر  ام يلي):
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السيدة) تعيين  على  املصمدقة 
اجلس) في  كعضو  العرو�سي  إيممن 
اإلدا ة للمدة التي تنتهي عند انعقمد)
الجمعية العماة التي ستصمدق على)
حسمبمت سنة)5)3))كمم تم تسجيل)
تعيينهم كممثلة دائمة لشركة صوايد)

للتنمية.
 Fidaroc(تعيين اراق9 الحسمبمت
Grant(Thornton)ملدة ثالث سنوات)
ا تممع) بمنتهمء) اهمهه  وتنتهي 
الجمعية العماة التي تبث في حسمبمت)
ديسمبر) م3) السنة اململية املنتهية في)
كمم تم تفويض الصالحيمت) (.(3((
للسيد الرئيس لتحديد أتعمب اراق9)

الحسمبمت.
نقل املقر اال تممعي للشركة ان)
الدا  البيضمء)84)،)شم ع الز قطوني)
بملدا ) الكمئن  الجديد  العنوان  إلى 
البيضمء،)شم ع سيدي احمد بن عبد)
هللا،)برج ام ينم))،)الطمبق السمد3،)
ام ينم شوبينج سمنتر وذلك ابتداء)ان)

فمتح يوليو)3)3).
النظمم) ان  (4 الفصل) تعديل 
(: كملتملي) ليصبح  للشركة  األسم�سي 
إن) (: الشركة) اقر  (: الرابع) الفصل 
البيضمء،) بملدا   هو  الشركة  اقر 
 شم ع سيدي احمد بن عبد هللا،)برج)
ام ينم) السمد3،) الطمبق  (،( ام ينم)
ويظل بمقي نص هذا) شوبينج سمنتر،)

الفصل بدون تغيير.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) البيضمء) بملدا    التجم ية 
6م)فبراير)م)3))تحت  قم)9م7658.

للنشر واالستخالص

اجلس اإلدا ة
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A6 IMMOBILIER
شركة اسمهمة

 أسمملهم : 93.333.333 د هم
املقر اال تممعي : شم ع سيدي احمد 
بن عبد هللا، برج ام ينم )، الطمبق 
السمد3، ام ينم شوبينج سمنتر، 

الدا  البيضمء
 قم السجل التجم ي : م676م) 

الدا  البيضمء
 قم التعريف الجبمئي : 35)65))

ا تممع) احضر  بمقت�سى 
الجمعية العماة العمدية وغير العمدية)
املنعقدة) (A6 IMMOBILIER لشركة)
بتم يخ)6))يونيو)3)3)،)تقر  ام يلي):

 Fidaroc(تعيين اراق9 الحسمبمت
ملدة ثالث سنوات) (Grant( Thornton
وتنتهي اهمهه بمنتهمء)ا تممع الجمعية)
العماة التي تث9 في حسمبمت السنة)
 .(3(( ديسمبر) م3) اململية املنتهية في)
للسيد) الصالحيمت  تفويض  تم  كمم 
اراق9) أتعمب  لتحديد  الرئيس 

الحسمبمت.
نقل املقر اال تممعي للشركة ان)
الدا  البيضمء)84)،)شم ع الز قطوني)
بملدا ) الكمئن  الجديد  العنوان  إلى 
البيضمء،)شم ع سيدي احمد بن عبد)
هللا،)برج ام ينم))،)الطمبق السمد3،)
ام ينم شوبينج سمنتر وذلك ابتداء)ان)

فمتح يوليو)3)3).
النظمم) ان  (4 الفصل) تعديل 
(: كملتملي) ليصبح  للشركة  األسم�سي 
إن) (: الشركة) اقر  (: الرابع) الفصل 
البيضمء،) بملدا   هو  الشركة  اقر 
 شم ع سيدي احمد بن عبد هللا،)برج)
ام ينم) السمد3،) الطمبق  (،( ام ينم)
ويظل بمقي نص هذا) شوبينج سمنتر،)

الفصل بدون تغيير.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) البيضمء) بملدا    التجم ية 

3))ينمير)م)3))تحت  قم))98)76.
للنشر واالستخالص

اجلس اإلدا ة

596 P

شركة عرصة البديع
 شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات شريك وحيد
 أسمملهم : 3.333.333م د هم

املقر اال تممعي : شم ع سيدي احمد 
بن عبد هللا، برج ام ينم )، الطمبق 
السمد3، ام ينم شوبينج سمنتر، 

الدا  البيضمء
  قم السجل التجم ي : م8395م 

الدا  البيضمء
 قم التعريف الجبمئي : 65)85)43

شركة) قرا ات  احضر  بمقت�سى 
الوحيد) الشريك  للتنمية  صوايد 
بتم يخ) البديع  عرصة   لشركة 

33)يونيو)3)3)،)تقر  ام يلي):

نقل املقر اال تممعي للشركة ان)
الدا  البيضمء)84)،)شم ع الز قطوني)
بملدا ) الكمئن  الجديد  العنوان  إلى 
البيضمء،)شم ع سيدي احمد بن عبد)
هللا،)برج ام ينم))،)الطمبق السمد3،)
ام ينم شوبينج سمنتر وذلك ابتداء)ان)

فمتح يوليو)3)3).
النظمم) ان  (4 الفصل) تعديل 
(: كملتملي) ليصبح  للشركة  األسم�سي 
إن) (: الشركة) اقر  (: الرابع) الفصل 
البيضمء،) بملدا   هو  الشركة  اقر 
 شم ع سيدي احمد بن عبد هللا،)برج)
ام ينم) السمد3،) الطمبق  (،( ام ينم)
ويظل بمقي نص هذا) شوبينج سمنتر،)

الفصل بدون تغيير.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) البيضمء) بملدا    التجم ية 

)))ينمير)م)3))تحت  قم)7)3)76.
للنشر واالستخالص

اجلس اإلدا ة

597 P

شركة صوميد لتنمية السيارات
شركة اسمهمة

 أسمملهم : 333.333.)3 د هم
املقر اال تممعي : شم ع سيدي احمد 
بن عبد هللا، برج ام ينم )، الطمبق 
السمد3، ام ينم شوبينج سمنتر، 

الدا  البيضمء
  قم السجل التجم ي : 5م784) 

الدا  البيضمء
 قم التعريف الجبمئي : 3443)44م

ا تممع) احضر  بمقت�سى 
وغير) العمدية  العماة  الجمعية 
لتنمية) صوايد  لشركة  العمدية 
بتم يخ) املنعقدة   السيم ات 

33)يونيو)3)3)،)تقر  ام يلي):
فيني) شركة  استقملة  تسجيل 
بو سيت ان اهماهم كعضو اجلس)
اإلدا ة واملصمدقة على انتداب شركة)
اجلس) في  كعضو  للتنمية  صوايد 
اإلدا ة للمدة التي تنتهي عند انعقمد)
الجمعية العماة التي ستصمدق على)
حسمبمت سنة)م)3))كمم تم تسجيل)
تعيين السيدة إيممن العرو�سي كممثلة)

دائمة لشركة صوايد للتنمية.

 Fidaroc(تعيين اراق9 الحسمبمت
Grant(Thornton)ملدة ثالث سنوات)
ا تممع) بمنتهمء) اهمهه  وتنتهي 
الجمعية العماة التي تث9 في حسمبمت)
ديسمبر) م3) السنة اململية املنتهية في)
كمم تم تفويض الصالحيمت) (.(3((
للسيد الرئيس لتحديد أتعمب اراق9)

الحسمبمت.
نقل املقر اال تممعي للشركة ان)
الدا  البيضمء)84)،)شم ع الز قطوني)
بملدا ) الكمئن  الجديد  العنوان  إلى 
البيضمء،)شم ع سيدي احمد بن عبد)
هللا،)برج ام ينم))،)الطمبق السمد3،)
ام ينم شوبينج سمنتر وذلك ابتداء)ان)

فمتح يوليو)3)3).
النظمم) ان  (4 الفصل) تعديل 
(: كملتملي) ليصبح  للشركة  األسم�سي 
إن) (: الشركة) اقر  (: الرابع) الفصل 
البيضمء،) بملدا   هو  الشركة  اقر 
 شم ع سيدي احمد بن عبد هللا،)برج)
ام ينم) السمد3،) الطمبق  (،( ام ينم)
ويظل بمقي نص هذا) شوبينج سمنتر،)

الفصل بدون تغيير.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) البيضمء) بملدا    التجم ية 
6م)فبراير)م)3))تحت  قم)8م7658.

للنشر واالستخالص
اجلس اإلدا ة

598 P

األستمذة احمسن العمقل
اوثقة بملربمط

6))زنقة اوالي  شيد،)شقة  قم)9
الهمتف):)مم 78 73 3537/)33 78 73 3537

TWENTY ONE
SARL AU

 أسمملهم : 333.333 د هم
اقرهم اال تممعي : بسال تمبريكت، 

9م تجزئة السمم ة،  قم 3م
تلقمه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
العمقل،) احمسن  األستمذة  اكت9 
اوثقة بملربمط بتم يخ)3)فبراير)م)3) 

تقر  ام يلي):
الحر) التسيير  عقد  وفسخ  إلغمء)
املؤ خ بتم يخ)م3)ديسمبر)337))وكذا)
بتم يخ) عقد الحق املصحح اإلاضمء)

6))ينمير)3م3))و4)ينمير)3م3).
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  وع السيد طم ق الخملدي اسير)
 TWENTY ONE لشركة) الوحيد 
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

شريك وحيد.
الصالحيمت.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بسال بتم يخ)3م)فبراير)م)3) 

تحت  قم)م3594.
نسخة قصد البيمن والنشر
األستمذة احمسن العمقل

اوثقة بملربمط

599 P

اكت9 األستمذ حبي9 احمد
اوثق

زاوية شم ع املرابطين شم ع زيمني،)عمم ة بد ،)
الطمبق األول،)و دة

الهمتف):)48 6) 68 3536
فمكس):)8م 37 73 3536

CLINIQUE ACHARK
SARL

الجمع) اداولة  بمقت�سى  (- م)
بتم يخ) املنعقد  االستثنمئي   العمم 
4)فبراير)م)3)،)وضعت نسخة أصلية)
بمكت9 األستمذ حبي9) ان احضره 
في نفس اليوم) احمد اوثق بو دة،)
املهنية) املدنية  الشركة  في  الشركمء)
 CLINIQUE ACHARK املسممة)
د همم) (5.333.333 S.C.P) أسمملهم)
 6 بو دة) اال تممعي  اقرهم  والكمئن 

زنقة سعد زغلول،)تقر  ام يلي):
تحويل إطم  الشركة ان الشركة)
ذات) شركة  إلى  املهنية  املدنية 

اسؤولية احدودة.
بنيونس) غمزي  السيدين  تعيين 
وحيدين) كمسيرين  احمد  والطيبي 
للشركة ملدة غير احدودة اع تخويله)

كمال الصالحيمت لتمثيل الشركة.
الجديد) األسم�سي  النظمم  اعتممد 

للشركة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- ((
التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 
م)3))تحت) مم)فبراير) بو دة بتم يخ)

 قم)م53.
للخالصة واإلشم ة

األستمذ حبي9 احمد

600 P

اكت9 األستمذ حبي9 احمد
اوثق

زاوية شم ع املرابطين شم ع زيمني،)عمم ة بد ،)
الطمبق األول،)و دة

الهمتف):)48 6) 68 3536
فمكس):)8م 37 73 3536

IRAAMANE FRERES
SARL

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة

تلقمه) عقد  سمي  بمقت�سى  (- م)
بو دة) اوثق  األستمذ حبي9 احمد 
إنشمء) تقر   م)3)،) فبراير) (4 بتم يخ)
ذات) لشركة  التنظيمية  القوانين 
خصمئصهم) املحدودة  املسؤولية 

كملتملي):
 IRAAMANE FRERES(:(التسمية

.SARL
املوضوع):)

اإلنعمش العقم ي)؛
وبنمء) ابمدلة  تقسيم  بيع  شراء،)
التي) أو  املبنية  والعقم ات  األ ا�سي 

تحمل بنميمت قمبلة للهدم)؛
العمليمت) عماة  ميع  وبصفة 

التي تدخل في إطم  الشركة.
شم ع) و دة،) (: اال تممعي) املقر 

احمد الخماس،) قم)33م.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسهم النهمئي.
د همم) 3.333)م) (: اململ)  أ3 
حصة ا تممعية) 33)م) اقسمة إلى)
د همم للحصة الواحدة) 33م) بقيمة)

اوزعة على الشركمء)كملتملي):
3)م  هللا) عبد  ا عممن  السيد 

حصة)؛
 (73 اململك) عبد  ا عممن  السيد 

حصة)؛
 (73 يعقوب) ا عممن  السيد 

حصة)؛
 (73 حسنمء) ا عممن  السيدة 

حصة)؛
اآلنسة ا عممن لبنى)73))حصة)؛

املجموع)33)م)حصة.
السمدة) تعيين  تم  (: التسيير)
ا عممن عبد هللا وا عممن عبد اململك)

كمسيرين للشركة ملدة غير احدودة.

فمتح) ان  ابتداء) (: اململية) السنة 
ينمير إلى)م3)ديسمبر.

القمنوني) لالحتيمط  (%5 (: األ بمح)
والبمقي اخصص حس9 قرا  الشركمء.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- ((
التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 
اع) م)3)) فبراير) مم) بتم يخ) بو دة 
ان) (53( تحت  قم) الشركة  تقييد 

السجل اإليضمحي.
للخالصة واإلشم ة

األستمذ حبي9 احمد

601 P

اكت9 األستمذ حبي9 احمد
اوثق

زاوية شم ع املرابطين شم ع زيمني،)عمم ة بد ،)
الطمبق األول،)و دة

الهمتف):)48 6) 68 3536
فمكس):)8م 37 73 3536

CLINIQUE MOULOUYA
SARL

الجمع) اداولة  بمقت�سى  (- م)
9م  بتم يخ) املنعقد  العمم االستثنمئي 
وضعت) م)3)،) فبراير) وفمتح  ينمير 
بمكت9) احضره  ان  أصلية  نسخة 
األستمذ حبي9 احمد اوثق بو دة،)
الشركة) في  الشركمء) اليوم  نفس  في 
 CLINIQUE املسممة) املهنية  املدنية 
MOULOUYA S.C.P) أسمملهم)
اقرهم) والكمئن  د همم  (3.633.333
حي الحسني زنقة) اال تممعي ببركمن،)

دو البي)37،)تقر  ام يلي):
تحويل إطم  الشركة ان الشركة)
ذات) شركة  إلى  املهنية  املدنية 

اسؤولية احدودة.
كممل) عدنمني  السيدين  تعيين 
وحيدين) كمسيرين  عزيز  والعربي 
للشركة ملدة غير احدودة اع تخويله)

كمال الصالحيمت لتمثيل الشركة.
الجديد) األسم�سي  النظمم  اعتممد 

للشركة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- ((
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) م)3)) فبراير) مم) ببركمن بتم يخ)

عدد))8.
للخالصة واإلشم ة

األستمذ حبي9 احمد

602 P

شركة جيون آنفو
ش.م.م

 أسمملهم اال تممعي : 533.333 د هم

اقرهم اال تممعي :  قم 556، زنقة 

الصفمء، املسيرة م-A اراكش

االنحالل املسبق للشركة
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

يوم) املنعقد  للشركة   االستثنمئي 

)))ديسمبر)3)3))قر  ام يلي):
لشركة  يون) املسبق  االنحالل 

ابتداءا) تصفيتهم  وفتح  ش.م.م  آنفو 

ان))))ديسمبر)3)3).

هذه) اصفي  بصفة  تعيين 

الشركة السيد كراخي عبد اإلله اع)

القمنونية) الصالحيمت  انحه  ميع 

والضرو ية للقيمم بهذه املهمة.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

التجم ية) املحكمة  لدى  القمنوني 

بمراكش بتم يخ)3م)ينمير)م)3))تحت)
 قم)9446مم.

الخص قصد النشر

603 P

 OUHRIZ TRAVAUX
 D’EQUIPEMENT 

ET CONSTRUCTION
ش.م.م ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم اال تممعي : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : شقة  قم 4م، 

الطمبق الثمني، عمم ة 7 م، إقماة 

املنم  اراكش - املنم ة

االنحالل املسبق للشركة
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

يوم) املنعقد  للشركة   االستثنمئي 

6))نوفمبر)3)3))قر  ام يلي):

 OUHRIZ(االنحالل املسبق لشركة

 TRAVAUX D’EQUIPEMENT ET

ذات) ش.م.م  (CONSTRUCTION

تصفيتهم) وفتح  املحدودة  املسؤولية 

ابتداءا ان)6))نوفمبر)3)3).

هذه) اصفي  بصفة  تعيين 

الشركة السيد هشمم ايت حريز اع)

القمنونية) الصالحيمت  انحه  ميع 

والضرو ية للقيمم بهذه املهمة.
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اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
التجم ية) املحكمة  لدى  القمنوني 
 (3(3 ديسمبر) (9 بتم يخ) بمراكش 

تحت  قم)6م83مم.
الخص قصد النشر

604 P

STORE EIH
ش.م.م ذات شريك وحيد

 شركة ذات اسؤولية احدودة 
ذات شريك وحيد

 أسمملهم : 3.333م د هم
املقر اال تممعي :  ممعة ايت قمرة، 

الحسيمة
تأسيس شركة 

بتم يخ) بمقت�سى عقد عرفي حر  
تم تأسيس شركة) م)3)،) ينمير) ((5
ذات اسؤولية احدودة ذات شريك)

وحيد بمملميزات التملية):
.STORE EIH(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 
اسؤولية احدودة ذات شريك وحيد.
 املقر اال تممعي):) ممعة ايت قمرة،)

الحسيمة.
استيراد وتصدير  ميع) (: الهدف)

أنواع السلع،)التفموض.
املدة):)99)سنة.

الرأسممل):)3.333م)د هم.
(: الرأسممل) وحصص   الشركمء)
هو) الرأسممل  حصص  اجموع 
لكل) د هم  33م) بقيمة) حصة  33م)
3.333م  إ مملية) بقيمة  أي  حصة 
د هم املوكة كلهم للسيد املوسموي)
الوطنية) للبطمقة  الحمال  يوسف،)
والسمكن بدوا  تيزي) (R36393م  قم)

عيمش،) ممعة ايت قمرة.
فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 

ينمير إلى)م3)ديسمبر.
املوسموي) السيد  يعتبر  (: التسيير)
الوطنية) للبطمقة  الحمال  يوسف،)
 قم)393مR36)اسيرا وحيدا للشركة)

ملدة غير احدودة.
اإليداع) تم  (: التجم ي) السجل 
بمملحكمة االبتدائية بملحسيمة بتم يخ)
التحليلي) بملسجل  م)3)) فبراير) مم)

 قم)9))3.
بمثمبة اقتطف وبيمن

605 P

PALMS RENTALS INC
ش.م.م. ذات شريك وحيد

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

شريك وحيد

 أسمملهم 33.333م د هم
املقر اال تممعي : تجزئة الفقيري 

الحسيمة

تأسيس شركة
بتم يخ  بمقت�سى عقد عرفي حر  

شركة) تأسيس  تم  م)3)،) ينمير) (6

ذات اسؤولية احدودة ذات شريك)

وحيد بمملميزات التملية):

 PALMS RENTALS (: التسمية)

.INC

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة ذات شريك وحيد.
تجزئة الفقيري) (: املقر اال تممعي)

الحسيمة.
زوا ق) استأ ر قوا ب،) (: الهدف)

أو) لأللعمب  وآالت  احرك،) ذات 

الريمضمت املمئية.

املدة):)99)سنة.

الرأسممل):)33.333م)د هم.

الشركمء):)وحصص الرأسممل.

هو) الرأسممل  حصص  اجموع 

د هم لكل) 33م) 333م)حصة بقيمة)

33.333م  حصة أي بقيمة إ مملية)

أحبي) للسيد  كلهم  املوكة  د هم 

بنمصر الحمال للبطمقة الوطنية  قم)

زنقة) 3م) والسمكن ب) (NR837986  :

سطمت اازو ن الحسيمة.

فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 

ينمير إلى)م3)ديسمبر.

التسيير):)يعتبر السيد أحبي بنمصر)

(: الوطنية  قم) للبطمقة  الحمال 

للشركة) وحيدا  اسيرا  (NR837986

ملدة غير احدودة.

اإليداع) تم  (: التجم ي) السجل 

بمملحكمة االبتدائية بملحسيمة بتم يخ)

))فبراير)م)3))بملسجل التحليلي  قم)

: 7م)3.
بمثمبة اقتطف وبيمن

606P

GIE CONGEL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعم للعقد العرفي بتم يخ)5)فبراير)
م)3)،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املميزات التملية):
.GIE CONGEL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

اعملجة) بيع  شراء) (: املوضوع)
تجميد تخزين إيداع حفظ نقل توزيع)
الطمز ة) األسممك  وتصدير  تسويق 
واملعملجة واملبردة واملجمدة واملدخنة)
أو املعلبة واملحم  والقشريمت و ميع)
املنتو مت البحرية واشتقمتهم في كل)

ان السوق املحلي والخم ج):
بيع وشراء)لجميع أنواع األسممك)
:)طمز ة،) و ميع املنتو مت البحرية)
اصنعة،)اجمدة،)ادخنة أو اعلبة،)

استيراد وتصدير)؛
الصيد بكمفة أشكمله وأي نشمط)

يتعلق بملصيد والبحر بشكل عمم)؛
طول) على  البحري  الصيد 
السواحل الوطنية والصيد في أعممق)

البحم )؛
بشكل) البحري  الصيد  صنمعة 

عمم)؛)الخ.......
املقر))الرئي�سي):)زنقة تشال  قم)6) 

املر�سى العيون)م7333.
الرأسممل):)حدد في ابلغ)33.333م 
حصة ان) 333م) إلى) د هم اقسمة 

فئة)33م)د هم اوزعة كملتملي):
 343 (: عيوش) سفيمن  احمد 

حصة.
احمد الرزاة):)333)حصة.
احمد الطل9):)333)حصة.

احمد) طرف  ان  تسير  (: اإلدا ة)
سفيمن عيوش.

بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
الضبط بمملحكمة االبتدائية بملعيون)
تحت  قم) م)3)) فبراير) 5م) بتم يخ)
بملسجل) تسجيلهم  وتم  (2021/480
التحليلي عدد) الرقم  التجم ي تحت 

.35((3
607P

SOSAITRA
SARL

تعديالت قمنونية
االستثنمئي) العمم  الجمع  إثر  على 

ذات) شركة  (SOSAITRA ملسمهمي)

املسؤولية املحدودة،)البملغ  أسمملهم)

اقرهم) والكمئن  د هم  33.333م)

اوالي  شيد،) بتجزئة  اال تممعي 
بلوك)F) قم)9مم)العيون،)تقر  اميلي):

بإضمفة) الشركة  نشمط  توسيع 

األنشطة التملية):

تصنيع) وحدات  وتشغيل  إنشمء)

:)كرتون أو بوليستر) أي انتج تغليف)

أو) اواد  أي  أو  اعيم ي  بالستيك  أو 

انتجمت تغليف أخرى)؛

بملتعبئة) اتعلق  نشمط  أي  (-

والتغليف)؛

وتأ ير) وإدا ة  وتشغيل  إنشمء) (-

اخمزن التبريد وغرف التبريد وغرف)

التجميد وغيرهم ان ارافق املعملجة)

والحفظ ملنتجمت املصميد،)إلخ).....
ابلغ) إلى  الشركة  -) فع  أسممل 

خلق) طريق  عن  د هم  333.333.م)

حصص نقدية.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط بمملحكمة االبتدائية بملعيون)

تحت  قم) م)3)) فبراير) 7م) بتم يخ)

.21/520

608P

SOCIETE CHEMSSA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتم يخ العرفي  للعقد   تبعم 

قوانين) وضع  تم  8م3)) ام 3) ((9

الشركة ذات املميزات التملية):

.SOCIETE CHEMSSA(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

العماة،) أشغمل البنمء) (: املوضوع)

الهندسة املدنية،)الحفر)؛

حفر وتطوير وتجهيز اآلبم  ونقمط)

امليمه واملعدات الهيد وليكية)؛
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املبمني السكنية والصنمعية)؛

الصرف) العماة،) الحفر  أشغمل 

الصحي،)الطرق،)الشبكمت املختلفة،)

الهمتف،) الكهربمء،) امليمه،) إادادات 

الصبمغة،)السبمكة)؛

الخش9) نجم ة  الديكو ،) أشغمل 

واألملنيوم)؛

التقنية) املعدات  تركي9 

والتطويرية)؛

اإلنشمءات املعدنية واللحمم)؛

املتعلقة) العمليمت  اختلف 

بملتقسيم والترويج العقم ي وتطوير)

الفرعي،) التقسيم  واعدات  وخداة 

إلخ.)......

اوالي) تجزئة  (: الرئي�سي) املقر 
 شيد،)بلوك)F) قم)9مم)العيون.

الرأسممل):)حدد في ابلغ)33.333م 

حصة ان) 333م) إلى) د هم اقسمة 

فئة)33م)د هم واوزعة كملتملي):

ايم ة الشيخ):)533)حصة.

سيد ااحمد ايم ة):)533)حصة.

السيد) طرف  ان  تسير  (: اإلدا ة)

سيد ااحمد ايم ة.

بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
الضبط بمملحكمة االبتدائية بملعيون)

تحت  قم) 8م3)) أبريل) (( بتم يخ)

بملسجل) تسجيلهم  وتم  (18/729

التحليلي عدد) الرقم  التجم ي تحت 

.(4339

609P

شركة أكريكا واد كرو
ش.م.م. ذات ش.و.

6، زنقة ضمية عوا الطمبق الرابع 

شقة 6م أكدال الربمط

تكوين شركة احدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بتمم ة اؤ خ  عقد   بمقت�سى 

3)3))تم وضع القوانين)  مم)نوفمبر)

األسمسية لشركة احدودة املسؤولية)

ذات الشريك الوحيد ذات املميزات)

التملية):
شركة أكريكم واد كرو) (: التسمية)

ش.م.م.)ذات الشريك الوحيد.

الهدف):)استغالل اقملع الرامل.
ضمية) زنقة  (،6 (: الرئي�سي) املقر 
أكدال) 6م) الرابع شقة) الطمبق  عوا 

الربمط.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
بمم) اململ  حدد  أ3  (: اململ)  أ3 
على) اقسم  د هم  33.333م) قد ه)
د هم) 33م) بنسبة) حصة  333م)
الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

اال مملي))للشركة.
ان طرف) الشركة  تدا   (: األ بمح)
غير) ملدة  العرش  الشرقموي  السيد 

احودة.
بمملحكمة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
ينمير) (6 بتم يخ) بملربمط  التجم ية 
تحت السجل التجم ي  قم) م)3)3)

5م487م.
للبيمن والنشر

كونطم  يستيون

610P

IDNACCO
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

 أسمملهم 833.333.))) د هم
اقرهم اال تممعي : مم ب زنقة أحمد 

عقراد اوازيس، الدا  البيضمء
السجل التجم ي : م9373م

الزيمدة في الرأسممل
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
بتم يخ) املنعقد  للشركمء) االستثنمئي 
 (3 املسجل بتم يخ) ((3(3 ديسمبر) (8
تحت) البيضمء) بملدا   م)3)) ينمير)
 RE( 2749/OR/QCE( : (: األ قمم)

34)م48))م)3).
تمت املصمدقة على):)

الزيمدة في  أسممل الشركة بمم) (-
وذلك) د هم  (6(.533.333 قد ه)
سهم  ديد ان فئة) (6(.533 بخلق)
33م)د هم للسهم ان  أسممل شركة)

GAZAFRIC)شركة اجهولة االسم.
الشركة) وبملتملي  فعه  أسممل 
إلى) د هم  63.333.333م) ان)

833.333.))))د هم.

األسم�سي) القمنون  تعديل  (-

للشركة.

تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة)

بتم يخ البيضمء) بملدا    التجم ية 

))فبراير)م)3))تحت الرقم)8)7636.

611P

FERDAOUSS CALIFORNIA
SARL

 أسمملهم 57.333.333م د هم

اقرهم اال تممعي : 387، بولفم  

احمد الخماس، طمبق 7،  قم 9م 

الدا  البيضمء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتم يخ)م))ديسمبر)3)3))تم وضع)

قمنون انظم لشركة ذات اسؤولية)

املحدودة ذات املميزات التملية):

 FERDAOUSS (: التسمية)

.CALIFORNIA

هدف الشركة):)انعش عقم ي.

الشكل القمنوني):)شركة احدودة)

املسؤولية.

(،387 (: اال تممعي) املقر 

بولفم احمد الخماس،)طمبق  قم)9م 

بملدا  البيضمء.

املدة):)حددت الشركة في)99)سنة)

تبتدئ ان تم يخ تسجيلهم في السجل)

التجم ي.

الرأسممل):)57.333.333م)د هم.

توزيع) تم  (: الرأسممل) توزيع 
573.333م  إلى) الشركة   أسممل 

د هم) 33م) بقيمة) ا تممعية  حصة 

للواحدة احر ة واوزعة على الشكل)

التملي):

حلي) إد  ابراهيم  الحمج  السيد 

بيشم):)785.333)حصة.

(: بيشم) الحسين  الحمج  السيد 

785.333)حصة.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

إد حلي نم م والسيد الحمج الحسين)

بيشم اسيرين للشركة.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.

للمحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت الرقم)6))765.

بملسجل) الشركة  تسجيل  وتم 

الرقم) تحت  البيضمء) للدا   التجم ي 

.489559

612P

FERDAOUSS CALIFORNIA
SARL

 أسمملهم 57.333.333م د هم

اقرهم اال تممعي : 387، بولفم  

احمد الخماس، طمبق 7،  قم 9م 

الدا  البيضمء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتم يخ)م))ديسمبر)3)3))تم وضع)

قمنون انظم لشركة ذات اسؤولية)

املحدودة ذات املميزات التملية):

 FERDAOUSS (: التسمية)

.CALIFORNIA

هدف الشركة):)انعش عقم ي.

الشكل القمنوني):)شركة احدودة)

املسؤولية.

(،387 (: اال تممعي) املقر 
7) قم) طمبق) بولفم احمد الخماس،)

9م)بملدا  البيضمء.

املدة):)حددت الشركة في)99)سنة)

تبتدئ ان تم يخ تسجيلهم في السجل)

التجم ي.

الرأسممل):)57.333.333م)د هم.

توزيع) تم  (: الرأسممل) توزيع 
573.333م  إلى) الشركة   أسممل 

د هم) 33م) بقيمة) ا تممعية  حصة 

للواحدة احر ة اوزعة على الشكل)

التملي):

حلي) إد  ابراهيم  الحمج  السيد 

بيشم):)785.333)حصة.

(: بيشم) الحسين  الحمج  السيد 

785.333)حصة.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

إد حلي نم ك والسيد الحمج الحسين)

بيشم اسيرين للشركة.
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ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة.

للمحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت الرقم)6))765.
بملسجل) الشركة  تسجيل  وتم 
الرقم) تحت  البيضمء) للدا   التجم ي 

.489559
612P

UNIVERS FLEXO
SARL

 أسمملهم 3.333مد هم
اقرهم اال تممعي : 387، بولفم  

احمد الخماس، طمبق 7،  قم 9م 
الدا  البيضمء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

تم وضع) ((3(3 نوفمبر) (9 بتم يخ)
قمنون انظم لشركة ذات اسؤولية)

املحدودة ذات املميزات التملية):
.UNIVERS FLEXO(:(التسمية

الطبمعة) (: الشركة) هدف 
العصرية.

الشكل القمنوني):)شركة احدودة)
املسؤولية.

(،387 (: اال تممعي) املقر 
7) قم) طمبق) بولفم احمد الخماس،)

9م)بملدا  البيضمء.
املدة):)حددت الشركة في)99)سنة)
تبتدئ ان تم يخ تسجيلهم في السجل)

التجم ي.
الرأسممل):)3.333م)د هم.

توزيع) تم  (: الرأسممل) توزيع 
حصة) 33م) إلى) الشركة   أسممل 
ا تممعية بقيمة)33م)د هم للواحدة)

احر ة واوزعة على الشكل التملي):
شركة)IDNACO : 53)حصة.

 (3 (: احمد) الراشيدي  السيد 
حصة.

3م  (: طريق) الراشيدي  السيد 
حصة.

3م  (: يونس) الراشيدي  السيد 
حصة.

3م  (: حمفي�سي) احمد  السيد 
حصة.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)
احمد) والسيد  الراشيدي  طريق 

حمفي�سي اسيرين للشركة.
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.
للمحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت الرقم)8م7653.
بملسجل) الشركة  تسجيل  وتم 
الرقم) تحت  البيضمء) للدا   التجم ي 

م48966.
613P

SAKANI AL JAMIL
شركة احدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
33.333م د هم

املقر اال تممعي : تجزئة صالح 
الدين، عمم ة مم، شقة  قم 5، 

تمم ة
 قم السجل التجم ي : 96759، 

الربمط
تحويل املقر اال تممعي

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (3(3 ديسمبر) ((7 بتم يخ) بتمم ة 
االستثنمئية) العماة  الجمعية  قر ت 
 SAKANI AL JAMIL شركة) لشركمء)

ش.م.م.ذات شريك وحيد اميلي):
(: إلى) اال تممعي  املقر  تحويل 
تماسنم) 3م)،) الغربية  قم) القصبة 

تمم ة.
كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
تحت  قم) م)3)) ينمير) ((6 بتم يخ)

3543مم.
614P

 ALRIFAIEY IMMOBILIER
 ET INVESTISSEMENT

TOURISTIQUE
SARL AU

في) اؤ خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد) ((3(3 8م)سبتمبر) الربمط بتم يخ)

تم تأسيس):

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد):

االستثمم ) (: اال تممعي) الهدف 

العقم ي.

االستثمم  الفالحي.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

اقسم إلى)33م)حصة ان فئة)333م 

د هم للحصة الواحدة.

السيد انير احمود الرفمعي):)33م 

حصة.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة امعدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

عمير) ولد  فمل  شم ع  (48 (: املقر)

أكدال الربمط.

املسير):)انير احمود الرفمعي.
التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

م339مم)املحكمة التجم ية بملربمط.

615P

HOUSE DIVINE
تأسيس

بمقت�سى القمنون األسم�سي املؤ خ)

في)8م)ينمير)م)3))تم تأسيس الشركة)

بملخمصيمت التملية):

.HOUSE DIVINE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.
 أسممل):)3.333م)د هم.

زنقة) (،54 (: اال تممعي) املقر 

أكدال) م) الشقة  قم) تمنسيفت 

الربمط.

أشغمل) م) (: اال تممعي) النشمط 

اختلفة))البنمء)التهيئة والديكو ...).
تم ر استو د لكل اواد الديكو )

واملفروشمت.

شكداد،) ذكمء) السيدة  (: التسيير)
(،A6963)م الوطنية) البطمقة   قم 

993م. أغسطس) ((7 في) املزدادة 

م  عمم ة) كولف  بإقماة  القمطنة 

الشقة)))بوزنيقة بمي بوزنيقة.

التجم ية) املحكمة  (: التسجيل)

بملربمط بتم يخ)6م)فبراير)م)3))تحت)
 قم)49569م.

616P

PANAS TRANSPORT
SARL

قر ) ((3(3 نوفمبر) ((6 بتم يخ)

 PANAS لشركة) العمم  الجمع 

ذات) شركة  (TRANSPORT SARL

(: اململ) برأ3  احدودة،) اسؤولية 

333م  إلى) اقسمة  د هم  33.333م)

للحصة) د هم  33م) فئة) ان  حصة 
الواحدة واملسجلة بملسجل التجم ي)

بمملحكمة التجم ية بملربمط تحت  قم)

35)35م :

حل الشركة

بمبمنمصر) احمد  السيد  تعيين 

اصفي.

 ( بلوك) (: التصفية) اكمن  تعيين 
عمم ة)5) قم)4م)املسيرة)3)شم ع املجد)

يعقوب املنصو  الربمط.
التجم ي) بملسجل  امللف  وضع 

بمملحكمة التجم ية بملربمط بتم يخ)7) 

ينمير)م)3))تحت  قم)3573مم.

617P

2SVISION
SARL AU

قر ) ((3(3 ديسمبر) (4 بتم يخ)

 (SVISION الشريك الوحيد لشركة)

اسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

احدودة لشخص واحد،)برأ3 اململ):)

3.333م)د هم اقسمة إلى)33م)حصة)

ان فئة)33م)د هم للحصة الواحدة،)

واملسجلة بملسجل التجم ي بمملحكمة)

االبتدائية بسال تحت  قم)6495) :

حل الشركة):

عبد) العزوزي  السيد  تعيين 

السالم اصفي.
 85 :) قم) التصفية) اكمن  تعيين 

كريمة) حي  (( الطمبق) حسيني  شم ع 

تمبريكت سال.
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التجم ي) بملسجل  امللف  وضع 

بتم يخ بسال  االبتدائية   بمملحكمة 

مم)فبراير)م)3))تحت عدد)935945.

618P

SAVOIR SKILLS
SARL AU

بتم يخ)5))ينمير)م)3))قر  الجمع)

 SAVOIR SKILLS SARL(العمم لشركة

احدودة،) اسؤولية  ذات  شركة 

د هم اقسمة) 3.333م) (: برأ3 اململ)

د هم) 33م) حصة ان فئة) 33م) إلى)

للحصة الواحدة،)واملسجلة بملسجل)

بتمم ة) االبتدائية  بمملحكمة  التجم ي 

تحت  قم)3777)م :

حل الشركة.

تعيين السيد بلفقيه أيوب اصفي.

تجزئة) (: التصفية) اكمن  تعيين 
املسرو ))) قم)97م)تمم ة.

التجم ي) بملسجل  امللف  وضع 

بتم يخ بتمم ة  االبتدائية   بمملحكمة 

 4)فبراير)م)3))تحت عدد)4883.

619P

GLOCOS
SARL

اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قر ) (،(3(3 ديسمبر) م3) في) بتمم ة 

لشركة) االستثنمئي  العمم  الجمع 

ذات) شركة  (GLOCOS SARL  :

(: اململ) برأ3  احدودة،) اسؤولية 

3.333م)د هم اقسمة إلى)53)حصة)

حصة) (53 و) العنمقي  نبيل  للسيد 

للسيدة خديجة بلفقيه ان فئة)33م 

واملسجلة) الواحدة،) للحصة  د هم 

بملسجل التجم ي بملربمط تحت  قم)

34877م.
 933 ب) الشركة   فع  أسممل 

حصة ليصبح  أسممل الشركة)333م 

حصة اوزعة كملتملي):

 533 (: بلفقيه) خديجة  السيدة 

حصة.

السيد نبيل العنمقي):)533)حصة.

التجم ي) بملسجل  امللف  وضع 
بملربمط بتم يخ)مم)فبراير)م)3))تحت)

عدد)3987مم.
620P

DALIA  ATLAS
99، الحي الصنمعي  نوب غرب 

املحمدية
تأسيس

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) م)3)) ينمير) (7 بتم يخ) املحمدية 
وضع القمنون األسم�سي للشركة ذات)
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية):
التسمية):)DALIA ATLAS)ش.م.م.
اوضوع الشركة):)استغالل وإنجمز)

االستثمم ات في القطمع الز اعي.
استيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع)
واملواد) األصنمف  وتسويق  ميع 
واملعدات) واإلادادات  واملنتجمت 

املرتبطة بملز اعة)؛
األبقم  واألغنمم) وبيع علف  شراء)

والدوا ن وأعالف الحيوانمت)؛
واألغنمم) األبقم   (: املوا�سي) تربية 

والدوا ن)؛
و ميع) األلبمن  انتجمت  تسويق 

املنتجمت الز اعية)؛
التجم ية) العمليمت   ميع 
والسمسرة) والعموالت  والتمثيل 
واملواد) واملواد  املنتجمت  لجميع 

الغذائية والبضمئع)؛
واستغالل) بيع  شراء،) حيمزة،)

البراءات وكل  خص التصنيع)؛
التجم ية) العمليمت  كل  وعموام 
وغير) املنقولة  اململية  الصنمعية 
بصفة) أو  ابمشرة  املرتبطة  املنقولة 
غير ابمشرة بمألنشطة املذكو ة بهدف)

تنمية الشركة.
الحي) (،99 (: اال تممعي) املقر 

الصنمعي  نوب غرب،)املحمدية.
املدة):)99)سنة.

حدد  أسممل الشركة في)33.333م 
333م)حصة بقيمة) د هم اقسم إلى)
د هم للحصة الواحدة اوزعة) 33م)

كملتملي):
السيد الصملح عبد الجواد):)833 

حصة ا تممعية.

 (33 (: د عميش) فوزية  السيدة 

حصة ا تممعية.

املجموع):)333م)حصة ا تممعية.

:)ان فمتح ينمير إلى) السنة املدنية)

م3)ديسمبر.

عبد) الصملح  السيد  (: التسيير)

الجواد املسير الوحيد للشركة وملدة)

اإلاضمء) وتفويضه  احدودة  غير 

اال تممعي الوحيد):

توزع حس9 قرا  املسير) (: األ بمح)

بعد خصم االحتيمط القمنوني.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

م)3)  بمملحمدية بتم يخ فمتح فبراير)

تحت  قم)7)).

في) التجم ي  بملسجل  سجل 

املحمدية تحت  قم)م735).
بيمن اختصر

621P

PROMONOV
ش.م.م.

م4، زنقة ايميل بروني عين البر ة، 

الدا  البيضمء

زيمدة  أسممل الشركة
العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 

البيضمء) الدا   في  املؤ خ  االستثنمئي 

لشركة) ((3(3 ديسمبر) ((8 بتم يخ)

PROMONOV)ش.م.م.)تقر  اميلي):

ب) الشركة  زيمدة  أسممل  (-

433.333)د هم لرفعه ان)33.333م 

د هم إلى)533.333)د هم بخلق)4333 

33م  حصة ا تممعية  ديدة بقيمة)

د هم للحصة الواحدة.

تعديل البندين السمد3 والسمبع)

ان القمنون األسم�سي للشركة.

تغيير القمنون األسم�سي للشركة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )

البيضمء)بتم يخ)5م)ينمير)م)3))تحت)

 قم))43م76.
بيمن اختصر

622P

IFC METAL
زنقة ابن غزالة  قم 36 حي املحمدي 

الدا  البيضمء
وفمة شريك

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
البيضمء) الدا   في  املؤ خ  االستثنمئي 
 IFC(بتم يخ)م3)ديسمبر)3)3))لشركة

METAL)ش.م.م.)تقر  اميلي):
الشركة) في  شريك  وفمة  إعالن 

الراحل شريفي ابراهيم.
توزيع الحصص على الو ثة.

تفويض) تم  (: البنكي) التوقيع 
لحسن) للسيد  املشترك  اإلاضمء)
اإلد ي�سي والسيد عدنمن شريفي أو)
والسيدة) اإلد ي�سي  لحسن  السيد 

حسنمء)شريفي.
تعديل البنود)6،)7،)5م،)م))و)43 

ان القمنون األسم�سي للشركة.
تغيير القمنون األسم�سي للشركة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )
م)3))تحت) 9)فبراير) البيضمء)بتم يخ)

 قم)764756.
بيمن اختصر

623P

COMPTOIRE TECHNO
 قم 5 اكر  زنقة بني زنمسن الفيليت 

حي املحمدي، الدا  البيضمء
وفمة شريك

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
البيضمء) الدا   في  املؤ خ  االستثنمئي 
لشركة) ((3(3 ديسمبر) م3) بتم يخ)
ش.م.م.) (COMPTOIRE TECHNO

تقر  اميلي):
الشركة) في  شريك  وفمة  إعالن 

الراحل شريفي ابراهيم.
توزيع الحصص على الو ثة.

تفويض) تم  (: البنكي) التوقيع 
لحسن) للسيد  املشترك  اإلاضمء)
اإلد ي�سي والسيد عدنمن شريفي أو)
والسيدة) اإلد ي�سي  لحسن  السيد 

حسنمء)شريفي.
تعديل البنود)6،)7،)5م،)م))و)43 

ان القمنون األسم�سي للشركة.
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تغيير القمنون األسم�سي للشركة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )
م)3))تحت) 9)فبراير) البيضمء)بتم يخ)

 قم)764755.
بيمن اختصر

624P

 PORTES INDUSTRIELLES
COUPE FEU

PICF
ش.م.م. ذات الشريك الوحيد

تأسيس
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) م)3)) ينمير) (8 بتم يخ) املحمدية 
وضع القمنون األسم�سي للشركة ذات)
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية):

 PORTES (: التسمية)
  INDUSTRIELLES COUPE FEU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.
النجم ة) (: الشركة) اوضوع 

املعدنية.
األبواب) وتصدير  استيراد 

الصنمعية.
عنمصر) وتصنيع  ميع  توزيع 

الزخرفة املعدنية والحديدية.
الديكو  الداخلي والخم جي.

 ميع التداوالت.
والتجم ة) والتصدير  االستيراد 

بشكل عمم.
املشم كة املبمشرة أو غير املبمشرة)
في  ميع العمليمت أو الشركمت التي)
الشركة) أهداف  بأحد  تتعلق  قد 
شركمت  ديدة) إنشمء) طريق  عن 
أو املشم كة في تكوينهم أو زيمدة  أ3)
املسمهمة) أو  القمئمة  الشركمت  امل 
أو البيع للجميع أو  زء)ان األصول،)
إام ان خالل االستيعمب أو االندامج)
األو اق اململية أو) أو الرعمية أو شراء)

حقوق الشركمت أو غير ذلك.
التجم ية) العمليمت  كل  وعموام 
وغير) املنقولة  اململية  الصنمعية 
بصفة) أو  ابمشرة  املرتبطة  املنقولة 
غير ابمشرة بمألنشطة املذكو ة بهدف)

تنمية الشركة.

الحي) (،99 (: اال تممعي) املقر 

الصنمعي  نوب غرب،)املحمدية.

املدة):)99)سنة.

حدد  أسممل الشركة في)33.333م 

333م)حصة بقيمة) د هم اقسم إلى)

د هم للحصة الواحدة اوزعة) 33م)

كملتملي):

333م  (: احمد) الصملح  السيد 

حصة ا تممعية.

:)ان فمتح ينمير إلى) السنة املدنية)

م3)ديسمبر.

احمد) الصملح  السيد  (: التسيير)

وملدة) للشركة  الوحيد  املسير 

اإلاضمء) وتفويضه  احدودة  غير 

اال تممعي الوحيد.

توزع حس9 قرا  املسير) (: األ بمح)

بعد خصم االحتيمط القمنوني.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

م)3)  فبراير) 3م) بتم يخ) بمملحمدية 

تحت  قم)م33.

في) التجم ي  بملسجل  سجل 

املحمدية تحت  قم)37م7).
بيمن اختصر

625P

JESA INTERNATIONAL SA
شركة اسمهمة  أسمملهم 

5.333.333 د هم

اقر الشركة : تجزئة التوفيق، عمم ة 

5، زينيت ايلينيوم، سيدي اعروف 

الدا  البيضمء املقيدة بملسجل 

التجم ي بملدا  البيضمء تحت  قم 

346557

اإلدا ة) اجلس  قرا ات  بمو 9 

والذي) ((3(3 سبتمبر) (33 في) املؤ خ 

تم تسجيل احضره بكيفية قمنونية)

بملدا  البيضمء)في)5))ينمير)م)3)،)تم)

إقرا  ام يلي):

السيد) استقملة  على  اإلشهمد  (-

سفيمن القم�سي ان وكملته كمتصرف)

وان اهماه كرئيس اجلس اإلدا ة.

هشمم) احمد  السيد  اختيم   (-
974م  أكتوبر) (5 في) املزداد  قبمج،)
السمكن بجنمن بوسكو ة،) بملربمط،)
فيال  قم)5،)بوسكو ة النواصر بملدا )
بصفة اتصرف  ديد إلى) البيضمء،)

غمية)4)3).
السيد احمد) استقملة  اعمينة  (-
ان) أعاله  إليه  املشم   قبمج،) هشمم 

اهماه كمدير عمم.
هشمم) احمد  السيد  تعيين  (-
قبمج،)املشم  إليه أعاله،)بصفة  ئيس)

اجلس اإلدا ة بملنسبة لنفس املدة.
-تعيين السيد احمد  عفر قبمج،)
املزداد في فمتح سبتمبر)978م)بسيدي)
السمكن) أنفم،) بليوط الدا  البيضمء،)
املدينة) (98 فيال) تمون،) غرين  بكمزا 
ادير) بصفة  بوسكو ة،) الخضراء،)
ان ابتداء) سنوات  ثالث  ملدة   عمم 

33)سبتمبر)3)3).
تم إنجمز اإليداع القمنوني ملحضر)
الضبط) بكتمبة  هذا  اإلدا ة  اجلس 
في) بمملحكمة التجم ية بملدا  البيضمء)
)م)فبراير)م)3))تحت  قم)765435،)
وتم إنجمز تعديل السجل التجم ي في)

نفس اليوم.
626P

MB BAT SARL AU
تأسيس

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) وضع  تم  م)3)) ينمير) م))
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
تحت) وذلك  بشريك وحيد  احدودة 

املعطيمت التملية):
 MB BAT SARL(:(تسمية الشركة

.AU
عقم ي،) انتج  (: الشركة) غرض 

اقمول في اختلف األشغمل والبنمء.
علي) اوالي  شم ع  (4 :) قم) املقر)

الشريف شقة)م)تمم ة.
ب) الشركة  ادة  حددت  (: املدة)
99)سنة ابتداء)ان تم يخ تسجيلهم في)

السجل التجم ي.
بمبلغ) حدد  (: الشركة)  أسممل 

33.333م)د هم.

اقسمة إلى)333م)حصة،)ب)33م 

وخصصت) احر ة  اكتتبة  د هم 

بكمال للسيد احمد البركموي.

التسيير):)تسيير الشركة ان طرف)

السيد احمد البركموي كمسير وحيد)

ملدة غير احدودة.

لنظمم) القمنوني  اإليداع  تم 

بتمم ة) االبتدائية  بمملحكمة  الشركة 

تحت) م)3)) فبراير) 7م) وذلك بتم يخ)

 قم)5333.
سجلت الشركة بملسجل التجم ي)

تحت  قم)387)3م.
اقتطف قصد اإلشهم 

627P

 SOCIETE LES 2

BUREAUTICINES
SARL

تأسيس شركة احدودة املسؤولية
 أسمملهم 33.333م د هم

سجل تجم ي 5)9م3م تمم ة

تمت) م)3)) ينمير) ((3 بتم يخ)

لشركة) األسم�سي  النظمم  صيمغة 

 LES ( BUREAUTICINES SARL

شركة احدودة املسؤولية،) أسمملهم)

اال تممعي) اقرهم  د همم،) 33.333م)

تجزئة برواوسيد  قم)36)عين عتيق)

تمم ة.

املوضوع):)الطبمعة الرقمية.

السيدة إيممن حسوني) (: الشركمء)

)م  بتم يخ) ازدادة  الجنسية  اغربية 

للبطمقة) حمالة  989م) أغسطس)

 533 ب) (AD(33496 الوطنية  قم)

حصة.

اغربي) توفيق  الزهيري  السيد 

امي) 4م) بتم يخ) ازداد  الجنسية 

الوطنية  قم) للبطمقة  حمال  983م)

8373ممAD)ب)533)حصة.

للسيدة:) الشركة  تسيير  فوض 

الجنسية) اغربية  حسوني  إيممن 

989م  أغسطس) )م) بتم يخ) ازدادة 

الوطنية  قم) للبطمقة  حمالة 

.AD(33496
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بملسجل) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجم ي 

تحت) م)3)) فبراير) (8 بتم يخ) بتمم ة 

 قم)4933.

628P

 FOUR BEST TRAVAUX ET

CONSTRUCTION

SARL

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) م)3)،) فبراير) 7م) بملربمط يوم)

لشركة) التأسي�سي  القمنون  صيمغة 

الخصمئص) لهم  املسؤولية  احدودة 

التملية):

 FOUR BEST (: التسمية)

.TRAVAUX ET CONSTRUCTION

إنشمءات،) الد اسة،) (: الهدف)

التنفيذ،)تنسيق  ميع أعممل املبمني)

العماة أو الخمصة بمم في ذلك  ميع)

ختم،) املدنية،) الهندسة  أعممل 

األعممل) السبمكة،) هواء،) اكيف 

و ميع) والحديد  النجم ة  الخشبية،)

أعممل الديكو ،)واملفروشمت املنزلية)

ان تشطي9 اإلنشمءات.

ابن) شم ع  (،79 (: املقر اال تممعي)

سينم شقة  قم)4م،)الطمبق)4)أكدال،)

الربمط.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)

في ابلغ)33.333م)د هم.

اإلدا ة):)عهد تسيير الشركة السيد)

حسن تغزوت واحمد بمحمو.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

غمية)م3)ديسمبر.

وتسجيل) القمنوني  اإليداع  تم 

الشركة بملسجل التجم ي للمحكمة)

فبراير) 7م) بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3))تحت  قم)49مممم.

629P

 JUMBO MOROCCO
INCOMING

SA
عقد) م)3)) ينمير) 4م) بتم يخ) تم 
ا تممع عمم استثنمئي حدد بمو به)

النقمط اآلتية):
في  أ3 امل) ((633333 تم زيمدة)
هذه) (3333333 ليصبح) الشركة 
حصة) ((6333 بخلق) تمت  الزيمدة 
بإيداع) للحصة  د هم  33م) بقيمة)
السنوات) أ بمح  بإدامج  3333م9م)
وبإيداع) املوزعة  الغير  املمضية 
687333)بإدامج احتيمطمت الشركة.
الحصص) ترتي9  يصبح  وبملتملي 

على الشكل التملي):
 JUMBOTURISMO SA : شركة)

9955))حصة.
 MARTINEZ CERDAN السيد)

GINES 8)حصص.
 JUAN GUERRA السيد)

TIMONER 8)حصص.
 7  BIANCHI STEFANO السيد)

حصص.
 SEBASTIEN BUSQUETS(السيد

BARCELO 7)حصص.
 GARELLI EUGENIE  السيدة)

5م حصة.
املجموع):)33333)حصة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (8 التجم ية في اراكش بتم يخ)

م)3))تحت  قم)3)33)م.
630P

BAYNA SPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الربمط، 7) زنقة عبد الكريم 

الدويري، إقماة زيتونة اخزن شم ع 
ادغشقر
تأسيس

احر ) عقد  سمي  بمقت�سى 
بمينة) احمد  �سي  األستمذ  ان طرف 
تأسيس) تم  م)3)) ينمير) ((( بتم يخ)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بمملواصفمت التملية):

 BAYNA شركة) (: التسمية)
.SPORT

املسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)
املحدودة.

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجمز)
والتجهيزات) للمعدات  والتصدير 
الريمضية،)تجم ة املعدات والتجهيزات)

الريمضية النسيج والخيمطة.
(،(7 الربمط،) (: اال تممعي) املقر 
إقماة) الدويري،) الكريم  عبد  زنقة 

زيتونة اخزن شم ع ادغشقر.
الشركة) ادة  تحديد  تم  (: املدة)
99)سنة ان تم يخ تسجيلهم في) خالل)

السجل التجم ي.
33.333م  (: ابلغ  أسممل الشركة)

د هم.
بمينة) حمتم  السيد  (: الشركمء)

بحصة):)733.
(: بحصة) صمئلة  احسن  السيد 

.333
التسيير):)تسيير الشركة ان طرف)
بمينة واحسن صمئل) السيدة حمتم 

وذلك ملدة غير احدودة.
لدة) للشركة  القمنوني  اإليداع 
التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 
عدد) التجم ي  السجل  بملربمط 

9م493م)بتم يخ)8)فبراير)م)3).
631P

شركة ماروك كورديناسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم : 33333 د هم
السجل التجم ي : 79)9

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
 (3(3 نوفمبر) ((3 االستثنمئي بتم يخ)
قر  شركمء)شركة ام وك كو دينمسيو)

اميلي):
قفل التصفية.

التصفية) حسمب  على  املصمدقة 
وتقرير املصفي.

إعالن نهمية تصفية الشركة.
لقد تم اإليداع القمنوني بمملحكمة)
 35939 تحت  قم) بسال  االبتدائية 

بتم يخ)9)فبراير)م)3).
632P

STE JAD MEDIC

SARL AU

تأسيس
وضع) م)3)) فبراير) (8 بتم يخ) تم 

قمنون انظم لشركة ذات املسؤولية)

بمملميزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

التملية):

 STE JAD MEDIC (: التسمية)

.SARL AU

لوازم) أو  كممليمت  بمئع  (: الهدف)

للصيدلة.

الطمبق السفلي) (: املقر اال تممعي)

قلعة) 98م،) االيل  قم) بلوك 

السراغنة.

املدة):)99)سنة.

33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 

د هم اقسم على)333م)سهم ان فئة)

33م)د هم اوزع كمآلتي):

333م  (: بنشليخة) أنس  السيد 

حصة.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر.

(: :)تسير ان طرف السيدة) اإلدا ة)

أنس بنشليخة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

يوم السراغنة  لقلعة   االبتدائية 

تحت  قم) م)3)) فبراير) مم)  

.2021/59

 قم السجل):)4383.

633P

SOCIETE OMALAMISE

SARL

 أسمملهم : 53.333 د هم

االستثنمئي) العمم  الجمع  قر  

يونيو) (9 بتم يخ) واملنعقد  للشركة 

3)3))التغييرات التملية):

أسماة) السيد  حصص  إحملة  (-

53))سهم إلى حصة) العمري البملغة)

السيدة اروى فمكير.
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تغيير الشكل القمنوني للشركة إلى)

شركة ذات اسؤولية احدودة.

تغيير نشمط الشركة كملتملي):

-)صنمعة املالبس))الخيمطة).

-)تسويق املنتجمت.

-)استيراد وتصدير.

تقديم الخدامت،)تكوين.

االستشم ات والتسويق.

36))تجزئة النصر) (: تغير املقر إلى)

عين) الراكبين  عمار  أوالد  (T/(4م

عتيق الصخيرات،)تمم ة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  وتم 

يوليو) ((4 بتم يخ) بملربمط  االبتدائية 

3)3))تحت  قم)35833م.

634P

ADB SARL
SARL AU

تأسيس شركة احدودة املسؤولية
اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) م)3)،) ينمير) ((7 يوم) بملربمط 

لشركة) التأسي�سي  القمنون  صيمغة 

لهم الخصمئص) احدودة املسؤولية،)

التملية):

.ADB SARL SARL AU(:(التسمية

الخدامت،  تصدير   : الهدف 

الوسمطة في التأاين.

زنقة  4م،   : اال تممعي  املقر 

األشعري، شقة  قم 4 أكدال الربمط.

املدة : 99 سنة ابتداء ان تم يخ 

تأسيس الشركة.

الرأسممل : حدد  أسممل الشركة 

في ابلغ 33.333م د هم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدا ة 

السيد دقمقي أحمد.

السنة اململية : ان فمتح إلى غمية 

م3 ديسمبر.

وتسجيل  القمنوني  اإليداع  تم 

الشركة بملسجل التجم ي للمحكمة 

فبراير  8م  بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

م)3) تحت  قم 5م)ممم.

635P

SOFIA RIHAB TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة احدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) قد  م)3)،) ينمير) 8م) يوم) بسال 
املسؤولية) احدودة  شركة  تأسيس 
تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصمئص التملية):
 SOFIA RIHAB (: التسمية)

.TRAVAUX SARL AU
333.333.م   : الشركة   أسممل 
د هم اقسم على 333م حصة بثمن 

333م د هم للحصة.
املقر اال تممعي : 3م، زنقة اراكش 

 قم 479 النهضة لعيميدة سال.
الهدف اال تممعي : أعممل البنمء 

والهندسة املدنية املتنوعة.
ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
الترا�سي  بزنقة  القمطن  بد   الرا�سي 
النهضة  سكتو   3م  الدا    قم 
للبطمقة  والحمال  سال   - العيميدة 
الوطنية  قم 587مAB83، ملدة غير 

احدودة.
اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
الضبط  كتمبة  لدى  القمنوني 
8م  يوم  بسال  االبتدائية  بمملحكمة 

فبراير م)3) تحت  قم 35976.
 : التجم ي  السجل  في  االند اج 
التجم ي  بملسجل  الشركة  سجلت 

بملرامني تحت  قم 985)3.
لإلشم ة والنشر

املسير):)السيد الرا�سي بد 

636P

 SOCIETE ATMOSPHERE
SURVIELLE

SARL AU
تأسيس شركة

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  بتمم ة  م)3)) ينمير) 9م)
التأسي�سي لشركة احدودة) القمنون 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 SOCIETE (: التسمية)

 ATMOSPHERE SURVIELLE SARL

.AU

اقمول   : اال تممعي  الهدف 

حراسة.

املقر اال تممعي : 3)، شم ع اكلممم 

سيدي علي عمم ة )، أكدال الربمط.

ادة الشركة : 99 سنة.

33.333م   : اال تممعي  الرأسممل 

333م حصة ان  إلى  د هم اقسمة 

الواحدة  للحصة  د هم  33م  فئة 

اكتتبت وحر ت كلهم ان طرف :

السيد : سفيمن العالاي : 333م 

حصة.

التسيير : السيد سفيمن العالاي.

السنة اال تممعية : ان فمتح ينمير 

إلى م3 ديسمبر ان كل سنة.

الضبط  بكتمبة  اإليداع  تم 

بتم يخ بملربمط  التجم ية   بمملحكمة 

8م فبراير م)3) تحت  قم 49647م.

637P

MEDINAMARK
SARL AU

زيمدة  أسممل الشركة
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

الجمع) عقد  تم  ((3(3 ديسمبر) ((5

 MEDINAMARK للشركة) العمم 

وحيد  أسمملهم) لشريك  ش.م.م.)

833333)د هم)،)الكمئن اقرهم بسال)

ابن) عثممن  زنقة  4م،) الصنمعي) حي 

التجم ي) بملسجل  واملسجلة  عفمن 

بسال تحت  قم)97م.8))وافق الجمع)

الشركة) العمدي ملسمهمي  غير  العمم 

 833.333 ان) اململ  زيمدة  أ3  على 

د هم إلى)533.333.م)د هم.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة ضبط)

املحكمة التجم ية بسال يوم)8))ينمير)

م)3))تحت  قم)35863.
لإلشم ة والنشر

املسير):)السيد حسن أفيالل العلمي اإلد ي�سي

638P

THE STONE CORNER
SARL

 THE STONE (: الشركة) اسم 

.CORNER SARL

استيراد) (: اال تممعي) الهدف 

الرخمم بملجملة.
شم ع) (،5 :) قم) اال تممعي) املقر 

الطمبق) العبمدي  حي  األول  الحسن 

األول تمم ة.
 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)

33م  533)حصة ان فئة) اقسمة ل)

د هم للحصة الواحدة للسيد  شيد)

البوزيدي.

د هم) 33م) فئة) ان  حصة  (533

طه) احمد  للسيد  الواحدة  للحصة 

الحريف.

السيد  شيد البوزيدي) (: التسيير)

والسدي احمد طه الحريف.
التجم ي) بملسجل  التقييد  (  قم)

(: بتمم ة) االبتدائية  للمحكمة 

337)3م.

639P

MOUFADIL LILBINAE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

م)3)  فبراير) 3م) في) البيضمء) بملدا  

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات) وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

الخصمئص اآلتية):

 MOUFADIL (: التسمية)

.LILBINAE SARL AU

املقموالت  أعممل  :  ميع  الهدف 

العماة والخمصة  العماة لإلنشمءات 

واملدنية.

إنشمءات  أو  أعممل  اقمول 

اختلفة.

اقمول بنمء.

نقل البضمئع.

النقل البري للبضمئع اقمبل أ ر 

او اكمفأة.



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4490

وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد 

وتسويق  وتأ ير  وتحويل  وتمثيل 

والشمحنمت  املركبمت  أنواع   ميع 

واملركبمت لنقل البضمئع واألشخمص 

واملواد واآلالت املعدة لألعممل العماة 

واملبمني والز اعة و ميع أنواع اآلالت 

املستعملة  او  الجديدة  الصنمعية 

وقطع غيم هم.

املقر اال تممعي : 6)، شم ع ار3 

الدا    3 شقة  م  الطمبق  سلطمن 

البيضمء.

املدة : 99 سنة ابتداء ان تأسيس 

الشركة.

د هم  33.333م   : الرأسممل 

اقسم إلى 333م حصة ان فئة 33م 

 ALI السيد  كلهم على  د هم اقسمة 

.MOUFADIL

ان  تبتدئ   : اال تممعية  السنة 

كل  ان  ديسمبر  م3  إلى  ينمير  فمتح 

سنة.

 ALI  MOUFADIL تم تعيين السيد

كمسير للشركة ملدة غير احدودة.

والتسجيل  القمنوني  اإليداع  تم 

بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية 

بملدا  البيضمء يوم 7م فبراير م)3) 
تجم ي  وسجل   765973 تحت  قم 

.493(75
بيمن اختصر

640P

 ENTERTAINMENT

DISTRIBUTION SYSTEMS
 societe(à(responsabilité(limitée

 à(associé(unique(en(cours(de

liquidation

caoital(social : 10.000 dirhams

 Siège(social : 3 rue(abdelKader

al(mazini 20100 Casablanca

 سجل تجم ي  قم : 67)م3)

الوحيد) املسمهم  قرا   على  بنمء)

بتم يح)5))ديسمبر)3)3)،)تقر ):

تصفية) حسمبمت  اعتممد  (-

الشركة.

-)إعطمء)إفرازات للمصفي.
التصفية) عمليمت  إتممم  اراقبة 

وإغالق تصفية الشركة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ البيضمء) بملدا    التجم ية 
 )م)فبراير)م)3))تحت  قم)765466.
641P

KAMASO TRANSPORT
SARL

 Siege(social : Route 1070 Douar
 Ouled(Sidi(Abou(Tit(Mellil

Casablanca
RC : 149977

بمو 9 عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)
شركمء) قر   ((3(3 ديسمبر) (33

الشركة ام يلي):
 LUCIEN إعالن عن وفمة السيد)
السيدة) احله  وتعيين  (ANDREANI

.Madame(Sophie(ANDREANI
القمنون) ان  5م) البند) تعديل 

األسم�سي للشركة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  نفد 
بتم يخ البيضمء) بملدا    التجم ية 
 مم)فبراير)م)3))تحت  قم)97م765.
642 P

WISHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم 33.333م د هم
اقرهم اال تممعي 6) شم ع ار3 

السلطمن الطمبق األول الرقم 3 الدا  
البيضمء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بملدا )
تم) ((3(3 سبتمبر) ((8 في) البيضمء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصمئص اآلتية):
.WISHA(:(التسمية

الهدف):)البيع)-)الشراء)-)التصدير)
واالستيراد)-)التمثيل)-)النشر)-)اإليداع)
-)التجم ة بصفة عماة في  ميع املواد)
-)املنتجمت)-)اآلليمت واملعدات بجميع)

أنواعهم.

(- التجم ية) العمليمت  وعماة 
اململية) (- الصنمعية) (- السيمحية)
املختلفة) العقم ية  وغير  العقم ية  (-
ابمشرة) غير  أو  ابمشرة  بصفة 

بمألنشطة املشم  إليهم أعاله.
ار3  شم ع   (6 اال تممعي  املقر 
السلطمن الطمبق األول الرقم 3 الدا  

البيضمء.
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة املدة)

تأسيس الشركة.
د هم) 33.333م)  : الرأسممل)
اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)33م 

د هم.
ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 
فمتح ينمير إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.
بمقت�سى الفصل))3)ان القمنون)
السيدة) تعيين  تم  للشركة  األسم�سي 
ملدة) للشركة  كمسيرة  عمئشة  اكوا  

غير احدودة.
والتسجيل) القمنوني  اإليداع  تم 
بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية)
بملدا  البيضمء)يوم))م)نوفمبر)3)3) 

تحت  قم)م))754)و)م48333.
643 P

HT CONFECTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

 أسمملهم 33.333م د هم
 Lot 35 - 36 ,  :  اقرهم اال تممعي
 Etage 1, Rue 2 Bis, ZI(Moulay

Rachid الدا  البيضمء
سجل تجم ي 368383

بمو 9 القرا  الجمع العمم بتم يخ)
الشركمء) قر   ((3(3 ديسمبر) م3)

الشركة ام يلي):
الفسخ) على  املصمدقة  تمت 
ان) ابتداء) للشركة  ألوانه  السمبق 

تم يخه.
 Mohammed السيد) تعيين 

LAFKIRY)اصفي للشركة.
 Lot(35-36,((تحديد اقر التصفية
 Etage( 1,( Rue( 2( Bis,( ZI( Moulay

Rachid)الدا  البيضمء.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
يوم البيضمء) بملدا    التجم ية 
 )م)فبراير)م)3))تحت  قم)5م7654.
645 P

 ASSSURANCES
ATTACHAROK

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
 أسمملهم 53.333) د هم

 Route :  اقرهم اال تممعي
 secondaire 106, N°26,

Commune(Moulay(Rachid
الدا  البيضمء

سجل تجم ي 37533م
بمو 9 القرا  الجمع العمم بتم يخ)
الشركمء) قر   ((3(3 ديسمبر) م3)

الشركة ام يلي):
الفسخ) على  املصمدقة  تمت 
ان) ابتداء) للشركة  ألوانه  السمبق 

تم يخه.
 Taoufik(LAHLOU(تعيين السيد

اصفي للشركة.
 Route التصفية) اقر  تحديد 
 secondaire 106, N°26,

.Commune(Moulay(Rachid
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
يوم البيضمء) بملدا    التجم ية 
 5م)فبراير)م)3))تحت  قم)م76566.

بيمن اختصر

646 P

األستمذ عبد الرحيم نصر

اوثق

 ENTREPRISE ANOUAL
 POUR LA CONSTRUCTION
 GENERALE ET DE TRAVAUX

PUBLICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم 333.333.) د هم
اقرهم اال تممعي : الدا  البيضمء، 
سيدي البرنو�سي، حي القد3، 
تجزئة بمهية، شم ع 3،  قم 95

السجل التجم ي  قم 3)677
تلقمه) عقد  سمي  بمو 9  (- (I
اوثق) نصر،) الرحيم  عبد  األستمذ 
ديسمبر) ((9 بتم يخ) البيضمء،) بملدا  
3)3)،)تصدق السيد توفيق سعيدي
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بمجموع الحصص اال تممعية التي) (
السيد) لفمئدة  الشركة  في  يملكهم 

 شيد سعيدي):

األسم�سي) النظمم  تم صيمغة  (- (II

للشركة إثر ذلك اع تأكيد السيد عبد)

هللا سعيدي والسيد  شيد سعيدي)

غير) ملدة  وذلك  للشركة  كمسيرين 

احدودة.

لدى) القمنوني  اإليداع  تم  (- (III

البيضمء) بملدا   التجم ية  املحكمة 

تحت  قم) م)3)) فبراير) 3م) بتم يخ)

.764969
ان أ ل النسخة واإلشم ة

األستمذ عبد الرحيم نصر

647 P

ديوان األستمذ أحمد العبم�سي

اوثق)

شم ع اوالي عبد الرحممن

عمم ة ب املكت9  قم)5،)القنيطرة

SAKANCOM شركة
ش.م.م

 أسمملهم 633.333 د هم

اقرهم اال تممعي : بملقنيطرة، زاوية 

زنقة اعمو ة وشم ع اوالي عبد 

الرحممن، عمم ة ب، اكت9  قم 5

السجل التجم ي  قم 95)م3

تفويت الحصص اال تممعية اع 
تعديل القمنون األسم�سي للشركة

حر ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بديوان األستمذ احمد العبم�سي بتم يخ)

5م)فبراير)م)3)،)تقر  ام يلي):

ااينة،) ابرون  السيدة  بمعت 

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمالة 

كمني) السيد  لفمئدة  (،L6869م  قم)

التعريف) لبطمقة  الحمال  احمد،)

)X5433،) ميع) الوطنية  قم)

في) واملتمثلة  اال تممعية  حصصهم 

شركة)) في  تملكهم  والتي  حصة  (843

ش.م.م،) أسمملهم) (SAKANCOM

اال تممعي) اقرهم  د هم،) (633.333

بملقنيطرة، زاوية زنقة اعمو ة وشم ع 

ب،  عمم ة  الرحممن،  عبد  اوالي 

اكت9  قم 5.

لتصبح) األول  الفصل  تعديل 
اسؤولية) ذات  شركة  الشركة 

احدودة ذات الشريك الوحيد.
املتعلق) السمبع  الفصل  تعديل 
للشركة) اال تممعية  بملحصص 

والذي أصبح كملتملي):
السيد كمني احمد):)6.333)حصة.
اجموع الحصص):)6.333)حصة.
بتعيين السيد) 6م) تعديل الفصل)
للشركة) وحيد  كمسير  احمد  كمني 

ملدة غير احددة.
كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) بمملحكمة  الضبط 
م)3)  فبراير) 8م) بتم يخ) بملقنيطرة 

تحت  قم)7)3373م)ممم9)).
للخالصة والنشر

األستمذ أحمد العبم�سي

648 P

فيدا كو

شركة احدودة املسؤولية
 أسمملهم):)33.333م)د هم

عضو بهيئة الخبراء)املحمسبين
زنقة اصطفى املعمني،) قم)357،)الدا  البيضمء

BAKSO IMMOBILIER
SARL

شركة احدودة املسؤولية
 أسمملهم : 33.333م د هم

اقر الشركة : شم ع إبراهيم الروداني 
 قم 333، الشقة  قم م53، الطمبق 

الثملث، الدا  البيضمء
3.ت الدا  البيضمء  قم 434337

تمديد غرض الشركة
قر  الجمع العمم غير العمدي) (- (I

بتم يخ))))ديسمبر)3)3)،)ام يلي):
تمديد غرض الشركة إلى األنشطة)

التملية):
واستغالل) وتقييم  اقتنمء)
ز اعة) بواسطة  الز اعية  املمتلكمت 

وإنتمج وتجهيز كل انتجمت األ ض.
 ميع األنشطة املتعلقة بمإلنتمج)
الز اعية) املنتجمت  وتصدير  ميع 
عن طريق االستغالل بجميع أشكمله)
وخمصة) الز اعية  املجمالت  ان 
التسيير واالستئجم  واإليجم ،)وإيجم )

األ ض والشراء)والتقييم.

املنتجمت) وبيع  ميع  إنتمج 
الز اعية.

اقتنمء) ميع املحالت،)اعدات أو)
لوازم أخرى لنشمطهم.

اجمالت) األغيم   لحسمب  تسيير 
الخدامت،) إنجمز  ميع  ز اعية،)
والتجم ية) التقنية  العمليمت   ميع 
التصدير،) فيهم  بمم  عنهم،) عوضم 
املستخداين،) تسيير  الشراءات،)
املعدات واأل ض،)إبرام  ميع العقود)
بهذا الشأن،)القيمم بجميع الد اسمت)

التي تتعلق بذلك.
3)ان) تعديل تحرير البند) بملتملي،)

النظمم األسم�سي.
القمنوني) اإليداع  إنجمز  تم  (- (II
التجم ية) بمملحكمة  الضبط  بكتمبة 
م)3)  فبراير) (9 في) البيضمء) بملدا  

تحت  قم)764696.
عن او ز وبيمن

املسير عمر بنكيران

649 P

SOLAR SPACE
ش.م.م ذات شريك وحيد

تأسيس
في) املؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتم يخ) واملسجل  م)3)) فبراير) ((
تأسيس) تم  بمنزكمن  م)3)) 8)فبراير)
SOLAR SPACE)ش.م.م ذات) شركة)

شريك وحيد):
هدفهم):)الريمضة والتعليم.

التجم ة.
االستيراد والتصدير.

التوطين) (: التجم ي) العنوان 
افندي) قسم ية  (: التملي) بملعنوان 
عي�سى  قم)3))حي بير انز ان  قم)))م 

الدشيرة الجهمدية.
 أسمملهم):)33.333م)د هم اوزعة)
إلى)333م)حصة قيمة كل حصة)33م 

د هم اكتتبت على الشكل اآلتي):
 KOKKALA SANNA السيدة)

ELENA RIIKKA : 333م حصة.
 KOKKALA السيدة) تعيين  تم 
كمسيرة) (SANNA ELENA RIIKKA

للشركة ملدة غير احدودة.

السيدة) توقيع  اعتممد  تم 

 KOKKALA SANNA ELENA

والوثمئق) العقود  في  ميع  (RIIKKA

اإلدا ية.

اإليضمحي  قم) التجم ي  السجل 

.((479

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 8م) بتم يخ) بمنزكمن  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)8م4.

650 P

SOCIETE SONOTRACO
SARL AU

شركة سونوتراكو ش.م.م ش.و

الرأسممل اال تممعي : 333.333.م 

د هم

املقر اال تممعي :  قم 9)م حي 

تمفوكت أيت أو ير عمملة الحوز

العرفي) العقد  بمقت�سى  (- م)

بتم يخ)8م)ينمير)م)3))بمراكش تمت)

األسم�سي) القمنون  على  املصمدقة 

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

للشريك الوحيد الخصمئص التملية):

سونوتراكو) (: اال تممعي) اللق9 

.SOCIETE SONOTRACO

الصفة القمنونية):)ش.م.م.)ش.و.

حي) 9)م) :) قم) اال تممعي) املقر 

تمفوكت أيت أو ير عمملة الحوز.

الهدف اال تممعي):)أشغمل البنمء.

املدة):)99)سنة.

الرأسممل اال تممعي):)333.333.م 

حصة) 3.333م) إلى) اوزعة  د هم 

د هم) 33م) فئة) ان  ا تممعية 

الوحيد) للشريك  اسندة  للواحدة 

على النحو التملي):

ايدول) الكريم  عبد  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

حصة) 333.م)  :  EE(37588  قم)

ا تممعية.

:)تسير الشركة ان طرف) التسيير)

السيد عبد الكريم ايدول ملدة غير)

احدودة.
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بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- ((
الضبط للمحكمة التجم ية بمراكش)
م)3)  فبراير) مم) بتم يخ) وذلك 
وتم) 3488)م) اإليداع) تحت  قم 
تقييدهم بملسجل التجم ي تحت  قم)

59)ممم.
651 P

SOCIETE MAISON NB 
SARL AU

شركة ايزو ن ب ش.م.م ش.و
الرأسممل اال تممعي : 33.333م د هم

املقر اال تممعي :  ممعة سعمدة 
اقماة دا  السالم الشطر 3 الطمبق 

الثمني اراكش
العرفي) العقد  بمقت�سى  (- م)
بتم يخ)4م)ينمير)م)3))بمراكش تمت)
األسم�سي) القمنون  على  املصمدقة 
املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 
للشريك الوحيد الخصمئص التملية):

ب) ن  ايزو  (: اال تممعي) اللق9 
.SOCIETE MAISON NB

الصفة القمنونية):)ش.م.م.)ش.و.
:) ممعة سعمدة) املقر اال تممعي)
الطمبق) (3 اقماة دا  السالم الشطر)

الثمني اراكش.
األدوات) بيع  (: اال تممعي) الهدف 

التقليدية بملتقسيط.
املدة):)99)سنة.

33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 
حصة) 3.333م) إلى) اوزعة  د هم 
د هم) 33م) فئة) ان  ا تممعية 
الوحيدة) للشريكة  اسندة  للواحدة 

على النحو التملي):
الحمالة) بنمنصو   نهيد  السيدة 
الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 
)م)83مV : 333.م حصة ا تممعية.
:)تسير الشركة ان طرف) التسيير)
غير) ملدة  بنمصو   نهيد  السيدة 

احدودة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- ((
الضبط للمحكمة التجم ية بمراكش)
م)3)  فبراير) 3م) بتم يخ) وذلك 
وتم) 3444)م) اإليداع) تحت  قم 
تقييدهم بملسجل التجم ي تحت  قم)

9))ممم.
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 SOCIETE N & A PATISSERIE
BOULANGERIE

SARL
Enseigne : PAIN(ET(MIEL

شركة ن & أ بمتيسو ي بولونجو ي 
ش.م.م

اإلسم التجم ي : بمن أي ايمل
الرأسممل اال تممعي : 33.333م د هم
املقر اال تممعي : شم ع عالل الفم�سي 

عمم ة 53م إقماة اكيدير  اراكش
العرفي) العقد  بمقت�سى  (- م)
بمراكش تمت) م)3)) ينمير) (4 بتم يخ)
األسم�سي) القمنون  على  املصمدقة 
املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصمئص التملية):
: شركة ن & أ  اللق9 اال تممعي)
 SOCIETE N بمتيسو ي بولونجو ي
 &(A(PATISSERIE(BOULANGERIE

.SARL
االسم التجم ي):)بمن أي ايمل

ENSEIGNE : PAIN ET MIEL
الصفة القمنونية):)ش.م.م.

عالل  شم ع   : اال تممعي) املقر 
اكيدير   إقماة  53م  عمم ة  الفم�سي 

اراكش.
اخبزة) (: اال تممعي) الهدف 

.(BOULANGERIE, PATISSERIE(
املدة):)99)سنة.

33.333م  (: اال تممعي) الرأسممل 
حصة) 3.333م) إلى) اوزعة  د هم 
د هم) 33م) فئة) ان  ا تممعية 
على) للشريكين  اسندة  للواحدة 

الشكل التملي):
الحمالة) ملليك  نمدية  السيدة 
الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 

م35مE49 : 983 حصة.
الزاراني) الجليل  عبد  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

 قم)E334(97 : 3) حصة.
:)تسير الشركة ان طرف) التسيير)
السيدة نمدية ملليك ملدة غير احدودة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- ((
الضبط للمحكمة التجم ية بمراكش)
تحت) م)3)) فبراير) (5 بتم يخ) وذلك 
تقييدهم) وتم  7م33)م) اإليداع)  قم 
تحت  قم) التجم ي  بملسجل 

395ممم.
653 P

STE VERGER VERT SERVICE
SARL

RC : 118163
بملربمط) حر   عرفي  عقد  حس9 
 STE(بتم يخ)8))ديسمبر)3)3))لشركة
 VERGER VERT SERVICE SARL
 : اقرهم  د هم  3.333م   أسمملهم 
أكدال   4 الشقة  األبطمل  شم ع  5م 

الربمط.
تقر  ام يلي :

فؤاد  التمل�سي  السيد  بيع   - م 
حصة)   533( للحصص  %33م 

لصملح بوسيف انير.
) - استقملة السيد التمل�سي فؤاد 

كمسير للشركة.
3 - البراءة للسيد التمل�سي فؤاد.

كريم  بوسيف  تعيين   -  4
انير  وبوسيف   CB79)65م

CB(9696 كمسيران للشركة.
األسم�سي  القمنون  تحيين   -  5

للشركة.
املحكمة  لدى  القمنوني  اإليداع 
فبراير  6م  بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

م)3) تحت  قم م3مممم.
654 P

CABINET OFISCONSEIL

ULTIM MEDIA
SARL AU

تغييرات اختلفة
على إثر اداوالت الجمعية العماة)
االستثنمئية املنعقدة بتم يخ)8م)فبراير)
 ULTIM قر  اسمهمو شركة) 9م3)،)
MEDIA SARL AU التغييرات التملية :
تغيير املقر اال تممعي إلى العنوان 

التملي :
بنمء 58) شقة  قم 3م اكر  ارو  
بسمتين النخيل شم ع احمد الخماس 

الربمط.
بيع الحصص اال تممعية : السيد 
إلى  حصة   533 بيع  نكمدي  يونس 

السيدة أسية العزوزي.
استقملة   : الشركة  اسير  تغيير 
السيد يونس نكمدي وتعيين املسيرة 

الشركة السيدة أسية العزوزي.

تغيير القوانين األسمسية للشركة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
9م3)  ام 3  8م  بملربمط  التجم ية 

تحت  قم 33357م.
655 P

 LA MAISON DU CAFE JAD
SUCCURSALE
فتح فرع في سال

استثنمئي) عمم  بمقت�سى  مع 
بتم يخ)6م)نوفمبر)3)3))قر  الشريك)
 LA MAISON DU الوحيد للشركة)

CAFE JAD SUCCURSALE)ام يلي):
فتح فرع للشركة في سال.

اقر الفرع):)69)،)شم ع حسمن)) 
بيتي)6)عمم ة)8)سال الجديدة.

السيدة  يهمن املدو ي) (: التسيير)
املسيرة لفرع الشركة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم السجل التجم ي)849)3.
656 P

X.V.M.GROUPE
SARL

بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ)
نظمم) تكوين  تم  م)3)) فبراير) مم)
املسؤولية) ذات  لشركة  أسم�سي 

املحدودة خصمئصهم كملتملي):
.»X.V.M.GROUPE«(:(التسمية

الهدف):)تمم 3 الشركة األهداف)
التملية):

تجم ة استحضرات تجميل.
اركز التسوق.

استيراد وتصدير.
زنقة) اكر   )م) (: املقر اال تممعي)

لبمن  قم)3)املحيط الربمط.
33.333م  (:  أ3 اململ اال تممعي)
حصة قيمة) 333م) د هم اقسم إلى)

كل واحدة)33م)د هم.
التسيير):)تم تعيين السيد يوسف)
التعريف) لبطمقة  الحمال  بلمجيد 
كمسير) (BK(35698 الوطنية  قم)

وحيد للشركة وملدة غير احدودة.
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وضع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
الضبط) كتمبة  لدى  القمنوني  امللف 
بمملحكمة التجم ية بملربمط تحت  قم)

السجل التجم ي)49645م.
657 P

A N SOLUTION
SARL AU

أن سلسيون
استثنمئي) عمم  بمقت�سى  مع 
حر  في الربمط بتم يخ)4)فبراير)م)3) 
 A« للشركة) الوحيد  الشريك  قر  
سلسيون«) »أن  (»N SOLUTION
ش.م.م ذات الشريك الوحيد ام يلي):

طرف) ان  حصة  333م) تفويت)
السيد) إلى  تشم يجي  فتيحة  السيدة 

 همد واكريم.
استقملة السيدة فتيحة تشم يجي)

ان انصبهم كمسيرة للشركة.
تعيين السيد  همد واكريم كمسير)

وحيد للشركة.
ان) 3م) و) (7 و) ( (6 املواد) تعديل 

القمنون األسم�سي للشركة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
تحت  قم)76مممم)بتم يخ)8م)فبراير)

م)3).
658 P

SKAD ASSOCIES
SARL

ش.م.م بشريك وحيد
الرأسممل اال تممعي : 3.333) د هم
املقر اال تممعي : شم ع املقمواة زنقة 

لند 3 عمم ة كرينسون  قم م9 
املحيط الربمط

9م  بمقت�سى القرا  املؤ خ بتم يخ)
الوحيد) الشريك  قر   ((3(3 أكتوبر)
 »SKAD ASSOCIES« لشركة)
ش.م.م بشريك وحيد اتبعم للمسطرة)
القمنونية الجم ي بهم العمل وتسمية)
كمصفي) حسن  صمديقي  السيد 
للشركة وتم تحديد اقر التصفية ب)
شم ع املقمواة زنقة لند 3 عمم ة) (:

كرينسون  قم)م9)املحيط الربمط.

قد تم اإليداع القمنوني بملسجل)
التجم ية) املحكمة  لدى  التجم ي 
م)3))تحت) )م)ينمير) بملربمط بتم يخ)

 قم)م7م3مم.
659 P

ISHORE SERVICES
SARL
ش.م.م

الرأسممل اال تممعي : 3.333م د هم
املقر اال تممعي : 4 زنقة واد زيز 

الطمبق 3 شقة  قم 7 أكدال الربمط
-)بمقت�سى القرا  املؤ خ بتم يخ) م)
9م)ام 3)3)3))قر  الشريك الوحيد)
 »ISHORE SERVICES«  لشركة)

ام يلي):
 ISHORE شركة) تصفية 
للمسطرة) تبعم  ش.م.م  (SERVICES
القمنونية الجم ي بهم العمل وتسمية)
 PHILIPPE GASTON السيد)
كمصفي) (EUGENE DUCROCQ
للشركة وتم تحديد اقر التصفية ب)
: 4 زنقة واد زيز الطمبق 3 شقة  قم 7 

أكدال الربمط.
قد تم اإليداع القمنوني بملسجل)
التجم ية) املحكمة  لدى  التجم ي 
م)3))تحت) )م)ينمير) بملربمط بتم يخ)

 قم)64م3مم.
660 P

شركة ملاروكين موطوسيكل
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

) حي املغرب العربي سكتو  3 بلوك 
م تمم ة

حل الشركة
I)-)بمقت�سى احضر اؤ خ بملربمط)
للجمع) ((3(3 ديسمبر) م)) بتم يخ)
العمم الغير العمدي لشركة)»ملم وكين)
الشريك) ذات  ش.م.م  اوطوسيكل«)
د هم،) 33.333م) الوحيد،) أسمملهم)
اقرهم اال تممعي)))حي املغرب العربي)
تم اإلقرا ) تمم ة.) م) بلوك) (3 سكتو )

بمإل ممع على ام يلي):
حل الشركة.

تعيين اصفي للشركة).

تعيين اقر حل الشركة.

تصفية الشركة.

لدى) القمنوني  اإليداع  تم  (- (II

التجم ية) بمملحكمة  الضبط  اكت9 

3)3))تحت) 6))ينمير) بملربمط بتم يخ)
 قم)3553مم.

661 P

شركة دوسور سبا
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

 أسمملهم 33.333م د هم

حي املسيرة م سكتو  3  قم 3م3 

تمم ة

تكوين شركة احدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بملربمط) اؤ خ  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  م)3)) ينمير) 8م) بتم يخ)

القوانين األسمسية لشركة احدودة)

املسؤولية ذات املميزات التملية):

»دوسو  سبم«) شركة) (: التسمية)

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

العنمية) اؤسسة  (: الهدف)

الجمملية.

م  املسيرة) حي  (: الرئي�سي) املقر 
سكتو )3) قم)3م3)تمم ة.

ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
بمم) اململ  حدد  أ3  (: اململ)  أ3 

على) اقسم  د هم  33.333م) قد ه)

د هم) 33م) بنسبة) حصة  333م)
الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

اال تممعي للشركة.

األ بمح) ان  (%5 تؤخذ) (: األ بمح)

الصمفية للتأسيس االحتيمطي.

تدا  الشركة ان طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  بنلمقدم  الحسين  السيد 

احدودة.

بمملحكمة) تم  (: القمنوني) اإليداع 

فبراير) 7م) بتم يخ) بتمم ة  االبتدائية 

التجم ي  قم) السجل  تحت  م)3))

383)3م.
للبيمن والنشر

ستراكمم

662 P

TITSWIT SERVICES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
في) املؤ خ  العرفي  للعقد  طبقم 
القمنون) وضع  تم  ((3(3 فبراير) (7

املسؤولية) ذات  للشركة  األسم�سي 

املحدودة بشريك وحيد على الشكل)

التملي):

 TITSWIT (: الشركة) اسم 

.SERVICES

غرض) يكمن  (: الشركة) غرض 

الشركة في):

أو) املطعم  في  الطعمم  تقديم 

االستالم،)وإعداد وتسليم الو بمت،)

ونقل املوظفين والبضمئع.

شم ع) (: للشركة) اال تممعي  املقر 

سال) (( م) قم) احمد الخماس ابنى)

الجديدة سال.

 أ3 اململ):)حدد  أسممل الشركة)

وقسم إلى) د هم،) 33.333م) في ابلغ)

333م)حصة ا تممعية للسيد كريمة)

القيمة اإلسمية لكل حصة) غفرون،)

هي)33م)د هم.

ملدة) للشركة  كمسير  (: التسيير)

غير احدودة تم تعيين السيد كريمة)

غفرون.

السنة) تبتدئ  (: اململية) السنة 

اململية في فمتح ينمير وتنتهي في)م3)ان)

ديسمبر ان كل سنة.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

القمنوني للشركة لدى كتمبة الضبط))

8م  يوم) الربمط  التجم ية  بمملحكمة 

يونيو)3)3))تحت  قم)875)3.
اقتطف بمثمبة إعالن

663 P

EQUIMARO
SARL

شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم 333.333.) د هم

االستثنمئي) العمم  الجمع  إطم   في 

واملنعقد) (EQUIMARO لشركة)

بتم يخ))م)أكتوبر)3)3))تقر  ام يلي):
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تغيير اقر الشركة ان املقر الحملي:
الطمبق) الخطوات  زنقة  4م) ان)
الربمط) أكدال  (3 الشقة  قم) األول 
الطمبق) (49 إلى البسمتين الوفمق  قم)

األول عمم ة د تمم ة.
تم اإليداع القمنوني للشركة لدى)
التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 
بملربمط يوم)3)فبراير)م)3))تحت  قم)

3736مم.
اقتطف بمثمبة إعالن

664 P

ديفلوب الند
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم 3.333)م د هم
املقر اال تممعي : 6) زنقة أزكزة شقة 

 قم م أكدال الربمط
املنعقد) العمم  الجمع  بمقت�سى 
فبراير) 8م) يوم) عمدية  غير  بصفة 
3)3))قمم اسمهمو الشركة بمم يلي):

حصة) 53م) اوافقة على بيع) (- م)
شركة) الك  في  هي  التي  ا تممعية 
 يليم هولدينغ لفمئدة شركة أوغليس)

بمتراوان.
 (6 نقل املقر اال تممعي ان) (- ((
زنقة أزكزة شقة  قم م أكدال الربمط 
شعي9  أبي  زنقة  التقى   38  : إلى 
الطمبق  بمستو   وشم ع  الدوكملي 

األ �سي حي الليمون.
) - تعديل الفصل 5 و 6 و 7 ان 
وتحيينه  للشركة  األسم�سي  القمنون 

طبقم ملم سبق.
كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
ينمير) )م) بتم يخ) م8م3مم) تحت  قم)

م)3).
ان أ ل النشر واالخالص

اسير الشركة

665 P

غرافيالند كونسلتين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم 33.333م د هم
املقر اال تممعي : 3) حي الصنمعي 

شم ع املجد الطمبق م ح.ي.م  الربمط
املنعقد) العمم  الجمع  بمقت�سى 
بصفة غير عمدية يوم)3))يوليو)9م3) 

قمم اسمهمو الشركة بمم يلي):

م)-)اوافقة على بيع)333م)حصة)
السمدة) الك  في  هي  التي  ا تممعية 
بندحممن) غنمم و ممل  اراد  احمد 
لفمئدة شركة  يليم هولدينغ وشركة)

أوغليس هولدينغ.
ان   7 و   6 الفصل  تعديل   - ((
وتحديثه  للشركة  األسم�سي  القمنون 

نتيجة لذلك.
كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
تحت  قم) م)3)) ينمير) )م) بتم يخ)

)8م3مم.
666 P

NAK - INVEST
نمك أنفيست

شركة احدودة املسؤولية للشريك 
الوحيد

 أسمملهم 33.333م د هم
املقر اال تممعي بملدا  البيضمء - 
65)، شم ع الز قطوني، الطمبق 

التمسع،  قم )9
اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
بملدا  البيضمء)بتم يخ)4)ينمير)م)3)،)
لشركة) األسم�سي  القمنون  وضع  تم 
وحيد) لشريك  املسؤولية  احدودة 

والتي لهم املميزات التملية):
هذه الوحدة القمنونية على شكل)
للشريك  املسؤولية  احدودة  شركة 

الوحيد.
اإلسم : نمك أنفيست.

البيضمء) بملدا   اال تممعي  املقر 
الطمبق) الز قطوني،) شم ع  (،(65  -

التمسع،) قم))9.
املتنوعة،) الخدامت  (: املوضوع)

استشم ة في اإلعالم.
99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

ان تم يخ تأسيسهم النهمئي.
الشريك والحصص):

اغربي،) هللا،) نصر  كريم  السيد 
ببرشيد،) م96م) ينمير) (6 في) ازداد 
4)زنقة أبو) (- السمكن بملدا  البيضمء)
الحمال) املعم يف،) القزويني،) علي 
للتعريف  قم) الوطنية  للبطمقة 

B454767 : 333م حصة.

في) حدد  الشركة   أسممل 

33.333م)د هم ادفوع نقدا.

الشركة اسيرة ملدة غير احدودة)

ان طرف السيد كريم نصر هللا.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (II

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

البيضمء)بتم يخ)5))ينمير)م)3))تحت)

 قم)438)76.

السجل) في  التقييد  تم  (- (III

 (5 بتم يخ) التجم ي في الدا  البيضمء)

ينمير)م)3))تحت  قم)486543.
او ز للنشر
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MIFTAH ARREZK

افتمح الرزق

شركة احدودة املسؤولية

 أسمملهم 33.333م د هم

املقر اال تممعي بملدا  البيضمء - 

65)، شم ع الز قطوني، الطمبق 

التمسع،  قم )9

اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

بملدا  البيضمء)بتم يخ)4)ينمير)م)3)،)

لشركة) األسم�سي  القمنون  وضع  تم 

وحيد) لشريك  املسؤولية  احدودة 

والتي لهم املميزات التملية):

هذه الوحدة القمنونية على شكل)

شركة احدودة املسؤولية.

اإلسم : افتمح الرزق.

البيضمء) بملدا   اال تممعي  املقر 

الطمبق) الز قطوني،) شم ع  (،(65  -

التمسع،) قم))9.

املوضوع):)االستثمم  العقم ي وكل)

ام يتعلق بملعقم  ان كراء)وبيع وشراء)

التقنية) واملعمينة  الخبرة  وغيره،)

للسيم ات كبيرهم وصغيرهم،)االستيراد)

والخدامت) النقل  والتصدير،)

املختلفة.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

ان تأسيسهم النهمئي.

الشركمء)والحصص):

اغربي،) الرقعي،) سعيد  السيد 

بملدا ) 954م) سبتمبر) م)) في) ازداد 

املدينة) بنفس  السمكن  البيضمء،)
الطمبق) الكبير،) الضمير  زنقة  ((3  -

الحمال) م)،) الشقة) الخماس،)

للتعريف  قم) الوطنية  للبطمقة 

69596مB : 33) )حصة.

اغربية،) السيدة سعمد بوطمل9،)

بملدا ) 963م) يونيو) م)) في) ازدادة 

املدينة) بنفس  السمكنة  البيضمء،)
الطمبق) الكبير،) الضمير  زنقة  ((3  -

الحمالة) م)،) الشقة) الخماس،)

للتعريف  قم) الوطنية  للبطمقة 

54956مB : 33) حصة.

اغربية،) الرقعي،) اريم  السيدة 

بملدا ) 986م) أبريل) (9 في) ازدادة 

املدينة) بنفس  السمكنة  البيضمء،)
الطمبق) الكبير،) الضمير  زنقة  ((3  -

الحمال) م)،) الشقة) الخماس،)

للتعريف  قم) الوطنية  للبطمقة 

686)مBK3 :  33) حصة.

اغربي،) الرقعي،) اهدي  السيد 

ازداد في)4)امي)م99م)بملدا  البيضمء،)
زنقة) ((3 (- املدينة) بنفس  السمكن 

الخماس،) الطمبق  الكبير،) الضمير 

للبطمقة) الحمال  م)،) الشقة)

 BE83(534 للتعريف  قم)  الوطنية 

 33) حصة.

الرقعي،) الرحممن  عبد  السيد 

)99م  نوفمبر) 3م) في) ازداد  اغربي،)

بنفس) السمكن  البيضمء،) بملدا  
الكبير،) الضمير  زنقة  ((3 (- املدينة)

م)،) الشقة) الخماس،) الطمبق 

للتعريف) الوطنية  للبطمقة  الحمال 
 قم)3مBE8554  33))حصة.

في) حدد  الشركة   أسممل 

33.333م)د هم ادفوع نقدا.

الشركة اسيرة ملدة غير احدودة)

ان طرف السيد سعيد الرقعي.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم  (- (II

بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

البيضمء)بتم يخ)6))ينمير)م)3))تحت)
 قم)588)76.



4495 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

السجل) في  التقييد  تم  (- (III
 (6 بتم يخ) التجم ي في الدا  البيضمء)

ينمير)م)3))تحت  قم)5م4867.
او ز للنشر

668 P

 ASSISTANCE
 MAINTENANCE
MULTISERVICES

شركة احدودة املسؤولية
 أسمملهم 33.333م د هم

املقر اال تممعي : بملدا  البيضمء - 
إقماة بنعمر، م)، زنقة أبو عبد هللا 

النمفغي، الطمبق الرابع
للشركة) القمنونية  املسيرة  قر ت 

بتم يخ)8)ينمير)م)3))ام يلي):
نقل املقر اال تممعي للشركة) (- م)
شم ع) زاوية  (،3 االنفتمح،) إقماة  إلى 
الروداني اع زنقة النحم3 النحوي،)
الدا ) (- املعم يف) الثمني،) الطمبق 

البيضمء.
ان) الرابع  الفصل  تغيير  تم  (- ((

قمنون الشركة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
بملدا ) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
م)3)  فبراير) 8م) بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)766436.
او ز للنشر

669 P

IMPLUS CONSULTING
ش.م.م

الرأسممل اال تممعي 33.333م د هم
املقر اال تممعي : زنقة احمد بن 

عبود الرقم 47 زاوية الطمبق الثمني 
بمب املريسة - سال

تعديل
غير) العمم  الجمع  بمقت�سى 
ديسمبر) ((5 بتم يخ) املنعقد  العمدي 
 IMPLUS« شركة) قر  شركمء) ((3(3

CONSULTING«)ام يلي):
م)-)تصفية وإغالق الشركة):)قر )
تصفية) العمدي  غير  العمم  الجمع 
 »IMPLUS CONSULTING«(الشركة

وإغالقهم بصفة نهمئية.

املصفي) إبراء) تم  (: املصفي) إبراء)
السيد احمد يمسين احمدي.

للشركة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) بسال  االبتدائية  بمملحكمة 

5م)فبراير)م)3))تحت  قم)م3599.
670 P

TENDANCE BEAUTE
SARL AU

 أسمملهم 33.333م د هم
اقرهم اال تممعي :  قم 6)، شم ع 

فرنسم، أكدال، الربمط
3.ت م)م59
إنهمء التصفية

حر ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- م)
(،(3(3 ديسمبر) ((4 بتم يخ) بملربمط 
لشركة) الوحيد  الشريك  قر  
(،TENDANCE BEAUTE SARL AU
33.333م  ش.و،) أسمملهم) ش.م.م 
د هم،)الكمئن اقرهم):) قم)6)،)شم ع)

فرنسم،)أكدال،)الربمط،)ام يلي):
إنهمء)تصفية الشركة.

انح اإلبراء)التمم والنهمئي للمصفي.
لهذه) القمنوني  اإليداع  تم  (- ((
لدى) الضبط  كتمبة  لدى  الوثمئق 
بتم يخ) بملربمط  التجم ية  املحكمة 
8م)فبراير)م)3))تحت  قم)36)ممم.

ان أ ل االستخالص والبيمن

671 P

JANA TIME
SARL

وبمو 9) م)3)) ينمير) 4م) بتم يخ)
عقد الجمع العمم االستثنمئي املسجل)
قر ) م)3)) ينمير) ((7 بملربمط بتم يخ)

الشركمء)ام يلي):
العنوان) إلى  الشركة  اقر  تحويل 
 5 اتجر  قم) (4 إقماة النخلة) (: التملي)
شم ع احمد السمد3 هرهو ة تمم ة.

توسيع نشمط الشركة ليشمل بيع)
العقمقير.

تعديل البند)5)ان قمنون الشركة.
بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) م)3)) فبراير) 5م) بتمم ة بتم يخ)

 قم)4978.
672 P

PAIN MOUNAIM
SARL AU

اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بملربمط) م)3)) ينمير) ((9 بتم يخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
تحمل) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصمئص التملية):
PAIN MOUNAIM(:(التسمية

الهدف):)اخبزة.
العنوان التجم ي):) قم)33)سكتو )
هكتم ) (53 سكتو ) املعمو ة  حي  (5

تمم ة.
الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)
في)33.333م)د هم اقسمة إلى)333م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة.
عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
املنعم بن لوليد كمسير للشركة ملدة)

غير احدودة.
99)سنة) :)ادة عمر الشركة) املدة)

ان تم يخ التأسيس النهمئي.
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
التجم ي) السجل  في  التقييد  تم 
بمملحكمة االبتدائية بتمم ة تحت  قم)

5)3)3م)بتم يخ)5م)فبراير)م)3).
673 P

FARESS EL KHAIR TRANS
ش.ذ.م.م

املقر اال تممعي : حي هند اال تممعي 
 قم 4م6 سوق األ بعمء الغرب

 أسمملهم : 33.333م د هم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وضع) تم  ((3(3 ديسمبر) ((3 في)
ذات) للشركة  األسم�سي  القمنون 
هي) اميزاتهم  املحدودة  املسؤولية 

كملتملي):
ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
 FARESS EL KHAIR (: التسمية)

.TRANS
املوضوع الرئي�سي):)النقل الخمص.

هند) حي  (: اال تممعي) املقر 
األ بعمء) سوق  4م6) اال تممعي  قم)

الغرب.
املدة):)99)سنة.

حدد  أسممل) (: الشركة)  أسممل 
د هم) 33.333م) ابلغ) في  الشركة 
حصة ا تممعية) 333م) اقسمة إلى)

ان فئة)33م)د هم للواحد.
توزع الحصص على الشكل التملي:
دوا ) عنوانه  (: الفم �سي) ابراهيم 
الغرب) الثالثمء) سوق  قيمدة   كراكة 

سوق األ بعمء)الغرب):)533)حصة.
هند) حي  عنوانه  (: يوسف  شمح)
األ بعمء) سوق  4م6) اال تممعي  قم)

الغرب):)533)حصة.
املجموع):)333م)حصة.

ابراهيم) السيد  تعيين  (: اإلدا ة)
التعريف) لبطمقة  الحمال  الفم �سي،)
والسيد) (GB6م675م الوطنية  قم)
لبطمقة) الحمال  يوسف  شمح،)
(،GB44948م التعريف الوطنية  قم)

كمسيرين لإلدا ة.
وقد تم اإليداع القمنوني لقوانين)
بسوق) االبتدائية  بمملحكمة  الشركة 
ديسمبر) ((3 بتم يخ) الغرب  األ بعمء)

3)3))تحت  قم)591/2020.
674 P

ائتممنية ام ستيك كمونسمي
ش.ذ.م.م.

أنس)5)شم ع الحسن األول شقة  قم)3)تجزئة)
بلخير العمم ة  قم)9)الطمبق الثمني تمم ة

Tél.: 35.37.64.43.48

STE UNIVERS FIBER
SARL AU

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة

بمقت�سى أنظمة الشركة املوقعة)
ينمير) )م) في عين عودة بتمم ة بتم يخ)
ذات) الشركة  تأسيس  تم  م)3)،)
خمصيمتهم) والتي  احدودة  اسؤولية 

كملتملي):
 UNIVERS شركة) (: التسمية)

FIBER)ش.ذ.م.م.
الهدف اال تممعي):)هدف الشركة)

دلخل املغرب أو خم  ه هو):
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أشغمل اختلفة.

تجزئة) (،873 (: اال تممعي) املقر 

الحيمة عين العودة تمم ة.

يوم) ان  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيل الشركة في السجل التجم ي.
تبث في ابلغ) (:  أ3 امل الشركة)

333م  إلى) اقسمة  د هم  33.333م)

33م)د هم) حصة ا تممعية ان فئة)

للواحدة اقسمة كملتملي):

333م)حصة) (: نو  الهدى بوكزيم)

ا تممعية.

الهدى) نو   تعيين  تم  (: التسيير)

بوكزيم اسيرة وحيدة للشركة وذلك)

ملدة غير احدودة.

التوقيع اال تممعي):)قبلت الشركة)

بوكزيم) الهدى  نو   املسيرة  توقيع 

لجميع العقود التي تتعلق بهم.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ان ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

بتمم ة) التجم ية  بمملحكمة  القمنوني 

بتم يخ)8)فبراير)م)3).
 قم السجل التجم ي)3)9م3م.

للنشر والبيمن

675 P

ائتممنية ام ستيك كمونسمي

ش.ذ.م.م.

أنس)5)شم ع الحسن األول شقة  قم)3)تجزئة)

بلخير العمم ة  قم)9)الطمبق الثمني تمم ة

Tél.: 35.37.64.43.48

 STE NADINE SCHOOL

PRIVE
SARL AU

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة

بمقت�سى أنظمة الشركة املوقعة)

م)3)،) ينمير) ((3 بتم يخ) تمم ة  في 

اسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس  تم 

احدودة والتي خمصيمتهم كملتملي):

 NADINE شركة) (: التسمية)

SCHOOL PRIVE)ش.ذ.م.م.

الهدف اال تممعي):)هدف الشركة)

دلخل املغرب أو خم  ه هو):

اد سة للتعليم الخصو�سي.

التعليم األولي.
حي) (،948 :) قم) اال تممعي) املقر 

املغرب العربي،)املسيرة)))تمم ة.
يوم) ان  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجم ي.

تبث في ابلغ) (:  أ3 امل الشركة)
333م  إلى) اقسمة  د هم  33.333م)
33م)د هم) حصة ا تممعية ان فئة)

للواحدة اقسمة كملتملي):
حصة) 333م) (: اابم كي) نم ية 

ا تممعية.
التسيير):)تم تعيين نم ية اابم كي)
اسيرة وحيدة للشركة وذلك ملدة غير)

احدودة.
التوقيع اال تممعي):)قبلت الشركة)
توقيع املسيرة نم ية اابم كي لجميع)

العقود التي تتعلق بهم.
السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ان ديسمبر.
اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
بتمم ة) التجم ية  بمملحكمة  القمنوني 

بتم يخ)3م)فبراير)م)3).
 قم السجل التجم ي)977م3م.

للنشر والبيمن

676 P

STE SILVA MAAC
SARL AU
تأسيس

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  بتمم ة،) م)3)) فبراير) (3
القمنوني التأسي�سي لشركة احدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد):
 STE SILVA MAAC (: التسمية)

.SARL AU
الهدف اال تممعي : تم ر، اقمول 
شركة   - البنمء  أو  اختلفة  أشغمل 

الهندسة املدنية.
املقر اال تممعي :  قم )5 اسرو  م 

شقة  قم 3 تمم ة.
ادة الشركة : 99 سنة.

33.333م   : اال تممعي  الرأسممل 
333م حصة ان  إلى  د هم اقسمة 
اكتتبت  الواحدة  للحصة  33م  فئة 

وحر ت كلهم ان طرف :

 : لكحمل  اللطيف  عبد  السيد 
333م حصة.

اللطيف  عبد  السيد   : التسيير 
لكحمل.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)
إلى)م3)ديسمبر ان كل سنة.

الضبط) بكتمبة  اإليداع  تم 
بمملحكمة االبتدائية بتمم ة بتم يخ)8م 

فبراير)م)3))تحت  قم)399)3م.
677 P

ENNASRY MARBRE
بمقت�سى عقد عرفي اسجل في)7) 

ينمير)م)3))تم تأسيس ش.م.م
 ENNASRY (: التجم ي) اإلسم 

MARBRE
شم ع) 3م) :) قم) اال تممعي) املقر 

املسمعدة حي كفمح القرية سال.
النشمط):)بيع الرخمم.

بنمء.
العمليمت) عمم،) ميع  بشكل 

التجم ية.
استيراد وتصدير.

 أسممل الشركة):)33.333م)د هم)
اقسمة إلى حصة واحدة ان فئة):

(: النمصري) الكريم  عبد  السيد 
33.333م)د هم.

الكريم) عبد  السيد  (: املسير)
النمصري.

الضبط) بكتمبة  اإليداع  تم 
بتم يخ) بملربمط  التجم ية  بمملحكمة 

8)فبراير)م)3))تحت  قم)49679م.
678 P

شركة كاناو ترافل
شركة ذات اسؤولية احدودة
يقد   أسمملهم ب 3.333) د هم

العنوان : 4م زنقة اوالي إسممعيل 
الربمط

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)
بملربمط اتفق الجمع) م)3)) فبراير) (9
العمم لشركة كمنمو ترافل شركة ذات)
يقد   أسمملهم) احدودة  اسؤولية 
اقرهم) ويو د  د هم  ((3.333 ب)
إقماة) (: التملي) بملعنوان  اال تممعي 
شم ع) (43 الشقة) (C العمم ة) اريم 

الحسن الثمني الربمط على ام يلي):

الجمع) قبل  (: املسيرة) استقملة 

استقملة) ترافل  كمنمو  لشركة  العمم 

املسيرة السيدة برادة كنزة.

الجمع) قر   (: اسير  ديد) تعيين 

تعيين) ترافل  كمنمو  لشركة  العمم 

كمسير  ديد) احمد  اطيع  السيد 

للشركة.

للشركة) األسم�سي  النظمم  تحيين 

تحيين) للشركة  العمم  الجمع  قر   (:

املتغيرات) ظل  في  األسم�سي  النظمم 

السملفة الذكر.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)) فبراير) 8م) بتم يخ)

)9مممم.

679 P

شركة كونطراكت ديزاين 

نيتورك ماروك
شركة ذات اسؤولية احدودة

يقد   أسمملهم ب 33.333م د هم

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)

العمم) الجمع  اتفق  م)3)) ينمير) (((

ام وك) نيتو ك  ديزاين  كونطراكت 

شركة ذات اسؤولية احدودة يقد )

 أسمملهم ب)33.333م)على ام يلي):

تفويت الحصص):

بونل  يوفمني) السيد ام كو  قر  

33م  فئة) ان  حصة  333م) تفويت)

فوزي) احمد  السيد  لفمئدة  د هم 

زيداني.

(: زيداني) فوزي  احمد  السيد 

333م)حصة.

قبل الجمع العمم استقملة ام كو)

السيد) تسمية  وتم  بون  يوفمني 

احمد فوزي زيداني اسير اكمنه.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) بمملحكمة  الضبط 

م)3)  فبراير) 5م) بتم يخ) بنسليممن 

تحت  قم)84.

680 P
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صوفمديكوم

اكت9 الحسمبمت والجبميمت واستشم ة)

املقموالت

 شيد الريمحي

5))زنقة أبي شعي9 الدكملي حي الليمون)-)

الربمط

الهمتف):)0537.70.15.60/73.79.76

شركة إنفوديست

INVODIST

شركة ذات اسؤولية احدودة

يقد   أسمملهم ب 33.333م د هم

العنوان :  قم 8مزنقة ادغشقر 

حسمن - الربمط

8م  بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في)

الجمع) اتفق  بملربمط  م)3)) ينمير)

العمم لشركة إنفوديست شركة ذات)

يقد   أسمملهم) احدودة  اسؤولية 

اقرهم) ويو د  د هم  33.333م) ب)

:) قم) التملي) بملعنوان  اال تممعي 

8مزنقة ادغشقر حسمن)-)الربمط.

تعيين اسر  ديد):

تعيين) على  العمم  الجمع  اتفق 

إضمفي) كمسير  شراج  ممل  السيد 

للشركة وبهذا تصبح الشركة اسيرة)

احمد) املسعودي  السيد  طرف  ان 

غير) ملدة  شراج  ممل  والسيد 

احدودة.

لجميع) قمنونم  الشركة  تلتزم 

األعممل املتعلقةبهم بمم فيه التوقيع)

احمد) املسعودي  للسيد  املشترك 

سيمم) وال  الشراج  والسيد  ممل 

توقيع الشيكمت والفواتير وأي وسيلة)

دفع أخرى.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

بتم يخ)8م)فبراير)م)3)) قم)م9مممم.
لالستشم ة والتنبيه

صوفمديكوم

 681 P

شركة كمبيطمليم
5)،)شم ع شجرة القد3،)قطمع)9م،)بلوك 3،)

حي الريمض)-)الربمط

STE NARDEV
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة
ذات الشريك الوحيد

تأسيس
أ)-)بمقت�سى عقد عرفي تم تحرير)
ذات) لشركة  األسم�سي  القمنون 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد لهم الخمصيمت التملية):
 STE NARDEV SARL (: التسمية)

.AU
املوضوع):)اقمول البنمء.

يوم) ان  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تسجيلهم بملسجل التجم ي.

املقر):)5م،)شم ع األبطمل،)الشقة)
 قم)4،)أكدال)-)الربمط.

الشريك الوحيد):
333م  يملك) (: ا حيلة) نجي9 

حصة.
33.333م  احدود في) (:  أ3 اململ)

د هم.
التسيير):

الحمال) ا حيلة  نجي9  السيد 
الوطنية  قم التعريف   لبطمقة 

.E 498)8م
ب)-)تم اإليداع القمنوني بمملحكمة)
فبراير) 7م) يوم) بملربمط  التجم ية 

م)3))تحت  قم)3)496م.
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شركة كمبيطمليم
5)،)شم ع شجرة القد3،)قطمع)9م،)بلوك 3،)

حي الريمض)-)الربمط

 STE POLARZONE ACTIVITY
PZA
SARL

شركة ذات اسؤولية احدودة
ذات الشريك الوحيد

تأسيس
أ)-)بمقت�سى عقد عرفي تم تحرير)
ذات) لشركة  األسم�سي  القمنون 
الخمصيمت) لهم  احدودة  اسؤولية 

التملية):

 STE POLARZONE (: التسمية)
.ACTIVITY PZA SARL

املؤتمرات) تنظيم  (: املوضوع)
واملنمسبمت.

يوم) ان  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تسجيلهم بملسجل التجم ي.

(،(6 عمم ة) (5 الشقة  قم) (: املقر)
إضمفي) النهضة  حي  النهضة،)  نمن 

الربمط.
الشركمء):

 533 يملك) (: العمطي حمبك) عبد 
التعريف) لبطمقة  الحمال  حصة 

.BE 5(538((الوطنية  قم
يملك) (:  من كريسطوف بيرتراند)
533)حصة الحمال لبطمقة التعريف)

.BE 3834مU(الوطنية  قم
33.333م  احدود في) (:  أ3 اململ)

د هم.
التسيير):

الحمال) حبرامن  خملد  السيد 
الوطنية  قم التعريف   لبطمقة 

.A 73499م
ب)-)تم اإليداع القمنوني بمملحكمة)
فبراير) 7م) يوم) بملربمط  التجم ية 

م)3))تحت  قم)م)496م.
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STE MDIQ CENTRE
SARL

شركة احدودة املسؤولية
تأسيس

اؤ خ) عقدعرفي  بمقت�سى  ( (- م)
تمت) م)3)) فبراير) 9م) يوم) بملربمط 
لشركة) التأسي�سي  القمنون  صيمغة 
الخصمئص) لهم  املسؤولية  احدودة 

التملية):
.STE MDIQ CENTRE(:(التسمية
وتصدير) استيراد  (: الهدف)
املنتجمت الغذائية)-)شراء)وبيع أدوات)

املطبخ.
شم ع) 4م) (: اال تممعي) املقر 
أكدال) (،34 شقة  قم) االشعم ي،)

الربمط.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)

في ابلغ)33.333م)د هم.

 Mr عهد تسيير الشركة) (: اإلدا ة)

 PARAMBATH KURULI JASID ET

.Mr ALAFAGHANI MHD HANI

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

غمية)م3)ديسمبر.

))-))تم اإليداع القمنوني وتسجيل)

الشركة بملسجل التجم ي للمحكمة)

فبراير) 9م) بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3))تحت  قم)6م)ممم.
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STE ILTA DISTRIBUTION
RC : 149567

شركة احدودة املسؤولية

تأسيس
القمنون األسم�سي) بمقت�سى  ( (- م)

م)3)  ينمير) 3م) بتم يخ) املؤ خ 

اسم) تحمل  شركة  تأسيس  تقر  

احدودة) ( (ILTA DISTRIBUTION

املسؤولية خمصيتهم كملتملي):

 STE ILTA (: التسمية)

DISTRIBUTION)احدودة املسؤولية.

الشركة تمم 3 نشمطهم) (: الهدف)

بمملغرب وخم  ه):

استحضرات) وتوزيع  تجم ة 

التجميل.

استيراد وتصدير وتمثيل وتصميم)

انتجمت نظمفة الجسم.

تسويق املنتجمت الصحية.

العمليمت،) أعم،) ميع  وبشكل 

التجم ية) طبيعتهم،) كمنت  اهمم 

واملنقولة،) والحرفية  والصنمعية 

أو) أعاله  املذكو ة  بمألشيمء) املتعلقة 

بأي أشيمء)أخرى اممثلة أو ذات صلة،)

ان املحتمل أن تفضل بشكل ابمشر)

تتبعهم) التي  الهدف  ابمشر  غير  أو 

الشركة أو ااتدادهم أو تطويرهم.

الشركة) اقر  (: اال تممعي) املقر 

7م  شقة) (: التملي) العنوان  في  حدد 
44) يمض األندلس شم ع عبد) عمم ة)

الرحيم بوعبيد حي الريمض)-)الربمط.
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املدة القمنونية):)تأسست الشركة)
تم يخ) ان  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهمئي لهم.
:) أسممل) اال تممعي) الرأسممل 
ألف) امئتمن  ابلغ  في  حدد  الشركة 
ألفين) إلى  قسمت  ((33.333 د هم)
لكل) د هم  امئة  ان  حصة  ((333
اسمهمة) ويمثل  كليم  دفع  حصة 
ان) الشركة  لفمئدة  نقدا  أنجزت 

طرف):
: DZ ADVISORY(شركة

333.)3م)د هم.
 98.333 (: دينية) طم ق  السيد 

د هم.
بملكمال) الحصص  هذه  تدفع 

وتحصص كلهم للشركة.
التسيير):)تسير الشركة):

السيدة الهمم الزنمكي القمطنة ب)
فرنسم،) (- شم ع  رينيل بم يس) 3)م)
بتم يخ) ازدادة  الجنسية   اغربية 
املغرب) ( (- بملربمط) 984م) يونيو) (3
الوطنية  قم) للبطمقة  حمالة 

.K376433
السيدة أاينة املسعودي القمطنة)
زنقة  بران خليل  بران تجزئة) (77
 اضمن بير قمسم السوي�سي،)اغربية)
أكتوبر) 9م) بتم يخ) ازدادة  الجنسية 
حمالة) املغرب  (- بملنمظو ) 958م)

.S للبطمقة الوطنية  قم)545)م
))-))تم اإليداع القمنوني بملسجل)
التجم ية) املحكمة  لدى  التجم ي 

بملربمط تحت  قم)49567م.
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STE CABINET CEZEDE
شركة احدودة املسؤولية

املقر اال تممعي : )م قطمع 9 بلوك م 
حي الريمض الربمط

السجل التجم ي  قم 3)م)3م
نقل اقر الشركة

عق9 صدو  قرا  ان الجمع العمم)
 (3(3 ديسمبر) (7 بتم يخ) االستثنمئي 
دايت) (9 تقر  نقل اقر الشركة ان)
افرح أكدال)-)الربمط،)إلى))م)قطمع)9 
بلوك م حي الريمض الربمط ابتداء)ان)

7)ديسمبر)3)3).

النظمم) تعديل  تم  عليه،) وبنمء)

األسم�سي على النحو التملي):

دايت) (9 (: املقر اال تممعي السمبق)

افرح أكدال)-)الربمط.

املقر اال تممعي الجديد):))م)قطمع)

9)بلوك م حي الريمض الربمط.

بملقمنون) املرتبط  التحديث 

األسم�سي يخص البند  قم)4.

في) القمنوني  اإليداع  إ راء) تم 

احكمة الربمط بتم يخ)9)فبراير)م)3) 

تحت  قم)3)م)3م.
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STE TAYS

شركة احدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

املقر اال تممعي :  قم م)) اجموعة 

العهد حي النهضة م، الربمط

السجل التجم ي  قم 49487م

نقل اقر الشركة
عق9 صدو  قرا  ان الجمع العمم)

 (3(3 يوليو) ((8 بتم يخ) االستثنمئي 

63م  تقر  نقل اقر الشركة ان  قم)

تجزئة والد اطمع تمم ة إلى) (3 قطمع)

 قم)م)))اجموعة العهد حي النهضة)

ام 3) فمتح  ان  ابتداء) الربمط،) م)

.(3(3

النظمم) تعديل  تم  عليه،) وبنمء)

األسم�سي على النحو التملي):

املقر اال تممعي السمبق):) قم)63م 

قطمع)3)تجزئة والد اطمع تمم ة).

املقر اال تممعي الجديد):) قم)م)) 

اجموعة العهد حي النهضة)م)الربمط.

بملقمنون) املرتبط  التحديث 

األسم�سي يخص البند  قم)4.

في) القمنوني  اإليداع  إ راء) تم 

فبراير) مم) بتم يخ) الربمط  احكمة 

م)3))تحت  قم)49487م.
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STE TAYS 4 TRAVEL
شركة احدودة املسؤولية

املقر اال تممعي :  قم م)) اجموعة 
العهد حي النهضة م، الربمط

السجل التجم ي  قم 49485م
نقل اقر الشركة

عق9 صدو  قرا  ان الجمع العمم)
 (3(3 يوليو) 3م) بتم يخ) االستثنمئي 
63م  تقر  نقل اقر الشركة ان  قم)
تجزئة والد اطمع تمم ة إلى) (3 قطمع)
 قم)م)))اجموعة العهد حي النهضة)
ام 3) فمتح  ان  ابتداء) الربمط،) م)

.(3(3
النظمم) تعديل  تم  عليه،) وبنمء)

األسم�سي على النحو التملي):
املقر اال تممعي السمبق):) قم)63م 

قطمع)3)تجزئة والد اطمع تمم ة).
املقر اال تممعي الجديد):) قم)م)) 
اجموعة العهد حي النهضة)م)الربمط.
بملقمنون) املرتبط  التحديث 

األسم�سي يخص البند  قم)4.
في) القمنوني  اإليداع  إ راء) تم 
فبراير) مم) بتم يخ) الربمط  احكمة 

م)3))تحت  قم)49485م.
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STE GREAT TEAM PROMO
ش.ذ.م.م.
تأسيس

على إثر عقد خمص اؤ خ بتم يخ)
5))ديسمبر)3)3))تم تأسيس شركة)
بملصبغمت) احدودة  اسؤولية  ذات 

التملية):
 STE GREAT (: الشركة) اسم 

.TEAM PROMO
:)هدف الشركة بمملغرب) املوضوع)

أو بملخم ج):
اإلنعمش العقم ي وأشغمل البنمء.

8م،) شقة) (،(( (: املقر اال تممعي)
واد) وزنقة  فم3  وادي  زنقة  التقى 

د عة)-)أكدال)-)الربمط.
د هم) 33.333م) (: اململ)  أ3 
فئة) ان  حصة  333م) إلى) اقسمة 
كلهم) لكل واحدة حر ت  د هم  33م)

واقسمة بين الشركمء)كملتملي):

 833 (: ابندكملي) اونية  السيدة 

حصة.

السيد فريد بري):)33))حصة.

99)سنة ان تم يخ إنشمئهم) (: املدة)

ام عدا في حملة تمديدهم أو فسخهم)

اسبقم.

التسيير):)الشركة اسيرة ان طرف)

السيدة اونية ابندكملي.

اإليداع) أنجز  (: القمنوني) اإليداع 

القمنوني بمملحكمة التجم ية بملربمط)

في)7م)فبراير)م)3))تحت  قم السجل)

التجم ي)م5مممم.
ان أ ل املستخرج واإلنجمز
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HATIMI CONSULTING SARL AU

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 STE IMADAM

TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

شريك وحيد

تأسيس
حر ) عقدعرفي  بمقت�سى  (: أوال)

بملربمط بتم يخ)3م)ديسمبر)3)3)،)تم)

ذات) لشركة  األسم�سي  النظمم  وضع 

املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيمم يلي):

 STE IMADAM (: التسمية)

.TECHNOLOGY

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة)-)شريك وحيد.

توزيع) (: هي) الشركة  ان  الغمية 

اإللكترونية،) املعدات  وتركي9 

االستيراد والتصدير.

م  شم ع عقبة الطمبق) (46 (: املقر)
 قم)))أكدال)-)الربمط.

سنة) (99 حددت ادتهم في) (: املدة)

اعتبم ا ان تم يخ تأسيسهم النهمئي.
33.333م  (: الجممعي) اململ   أ3 

333م)حصة ان فئة) د هم قسم إلى)

33م)د هم اوزعة كمم يلي):

 BUI TRONG DUC السيد)

MICHAEL HUY : 333م)حصة.
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ان) الشركة  تسير  (: اإلدا ة)

 BUI TRONG DUC السيد) طرف 

املسير) بصفته  (MICHAEL HUY

القمنوني للشركة ملدة غير احددة.

فمتح) بين  ام  (: الجممعية) السنة 

ينمير إلى اتم ديسمبر ان كل سنة.

القمنوني) اإليداع  تم  (: ثمنيم)

بتم يخ بملربمط  التجم ية   بمملحكمة 

8م)فبراير)م)3)) قم السجل التجم ي)

49669م.
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HATIMI CONSULTING SARL AU

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 STE MEDICAL WAVES

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شريك وحيد

تأسيس
حر ) عقدعرفي  بمقت�سى  (: أوال)

تم) م)3)،) ينمير) ((3 بتم يخ) بملربمط 

ذات) لشركة  األسم�سي  النظمم  وضع 

وحيد) شريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيمم يلي):

 STE MEDICAL (: التسمية)

.WAVES  SARL AU

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة)-)شريك وحيد.

بيع) (: هي) الشركة  ان  الغمية 

األسنمن،) الطبية واستلزامت  املواد 

االستيراد والتصدير.

 - م  تمنسيفت شقة) زنقة  (: املقر)

الربمط.

سنة) (99 حددت ادتهم في) (: املدة)

اعتبم ا ان تم يخ تأسيسهم النهمئي.

33.333م  (: الجممعي) اململ   أ3 

333م)حصة ان فئة) د هم قسم إلى)

33م)د هم اوزعة كمم يلي):

333م  (: دابة) ولد  أايمة  اآلنسة 

حصة.

تسير الشركة ان طرف) (: اإلدا ة)

بصفتهم) دابة  ولد  أايمة  اآلنسة 

غير) ملدة  للشركة  القمنونية  املسيرة 

احددة.

فمتح) بين  ام  (: الجممعية) السنة 

ينمير إلى اتم ديسمبر ان كل سنة.

القمنوني) اإليداع  تم  (: ثمنيم)

بتم يخ بملربمط  التجم ية   بمملحكمة 

8م)فبراير)م)3)) قم السجل التجم ي)

49655م.
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شركة ما بتيت بارا 

ش.م.م

 STE MA PETITE PARA SARL AU .

عقد التسيير الحر
 STE شركة ام بتيت بم ا ش.م.م.)

MA PETITE PARA SARL AU)شركة)

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

اال تممعي) اقرهم  والكمئن  وحيد 

إقماة الحديقة تجزئة) (3 بمملحل  قم)

بملسجل) املقيدة  اراكش،) االزدهم  

433م8  التجم ي بمراكش تحت  قم)

 SABBAR واملمثلة ان طرف السيدة)

ILHAM)قمات بكراء)أصلهم التجم ي)

واملتعلق) الحر  التسيير  إطم  عقد  في 

بمحل لبيع املواد واملستلزامت الشبه)

 PARAPHARMACIE صيدالنية)

إقماة) (3 احل  قم) الكمئن بمراكش،)

لفمئدة) االزدهم   تجزئة  الحديقة 

شركة)AR PHARM)املقيدة بملسجل)

التجم ي بمراكش تحت  قم)3335مم 

 MGHAZLI(واملسيرة ان طرف السيد

MOHAMED)يضم هذا التسيير الحر)

لألصل) واملعنوية  املمدية  العنمصر 

التجم ي وادة هذا التسيير الحر هي)

تم يخ فمتح) ان  ابتداء) ثالث سنوات 

م)3))والذي سيمتد إلى غمية) فبراير)

م3)ينمير)4)3).
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فيضمب اكت9 املحمسبة واالستشم ة الضرائبية

املمثل القمنوني):)احمد البغدادي احمس9)

اعتمد

3م))شم ع احمدالخماس قيسم ية الهدى،)

الطمبق األول الشقة)38)سيدي سليممن

الهمتف):)35.37.53.46.73

شركة أشوان
STE ACHONE SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

تأسيس
تلقمه) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بسيدي) فيضمب  املحمسبة  اكت9 

تم) م)3)) ينمير) ((5 بتم يخ) سليممن 

وضع القمنون األسم�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة ذات الخصمئص)

التملية):

أشوان) شركة  (: التسمية)

 STE ACHONE SARL AU

ش.ذ.م.م.شريك وحيد.

الهدف):

 TRANSPORT(نقل البضمئع للغير

 DE MARCHANDISE POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI
حدد  أ3) (: الشركة) امل   أ3 

امل الشركة في)3.333م)د هم وقسم)

حصة ا تممعية قيمة كل) 33م) إلى)

توزيع) تم  وقد  د هم  33م) حصة)

الحصص كملتملي):

(: أشرف) احمد  الجمملي  السيد 

33م)حصة.

يوم) ان  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

:)تجزئة املحمدية) املقر اال تممعي)

برقم))3))سيدي سليممن.

التسيير):)الشركة اسيرة ان طرف)

السيد الجمملي احمد أشرف ملدة غير)

احدودة.

(: الفترة املعمول بهم خالل السنة)

تبتدئ ان فمتح ينمير إلى)م3)ديسمبر.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

الضبط بمملحكمة االبتدائية بسيدي)

سليممن قسم السجل التجم ي في)8م 

فبراير)م)3))تحت  قم)43.
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STE BOUSBER IMMOBILIER
SARL

السجل التجم ي بسال  قم 9م98)

ICE 002252455000096

طبقم ملحضر الجمع العمم لشركة)

 BOUSBER IMMOBILIER SARL

م)3)  ينمير) م)) بتم يخ) املسجل 

د همم) 33.333م) بملربمط  أسمملهم)

واقرهماال تممعي قطمع النهضة  قم)

49م)ودادية أبي الزهراء)العيميدة سال)

تقر  ام يلي):

حل الشركة.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)) فبراير) 5م) بتم يخ)

.36333
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STE BASSWALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
 أ3 امل الشركة : 33.333م د هم

 قم 8)م، زنقة شهمب الدا  الحمراء 

- سال

يوم) حر   عرفي  عقد  بمقت�سى 

بسال تم تأسيس) م)3)) فمتح فبراير)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بملخصمئص التملية):

.STE BASSWALA(:(التسمية

الهدف):)نقل البضمئع على الطريق)

املعتمدة) حمولتهم  التي  بملسيم ات 

النقل) (- طنم) 5م) تسموي أو تزيد عن)

الحضري.

االستيراد والتصدير.

التجم ة الحرة.
33.333م  (: الشركة) امل   أ3 

حصة ان) 333م) إلى) د هم اقسمة 

الواحدة) للحصة  د هم  33م) فئة)

اقسمة كمآلتي):

333م  (: حميد) حمدان  السيد 

حصة.
زنقة) 8)م،) :) قم) املقر اال تممعي)

شهمب الدا  الحمراء)-)سال.
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التسيير):)حمدان حميد.
املدة):)ادة الشركة)99)سنة.

التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 
بمملحكمة االبتدائية بسال تحت  قم)

.3(9(3
بمثمبة اقتطف وبيمن
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STE EDUCAPITAL
شركة اسمهمة

تكوين
اؤ خ) عرفي  عقد  بمو 9  ( (- م)
تم وضع النظمم) م)3)) فبراير) 5م) في)
األسم�سي توظيف عقم ي على شكل)
شركة اسمهمة تكمن اميزاتهم فيمم)

يلي):
عقم ي) توظيف  شركة  (: الشكل)

على شكل شركة اسمهمة.
.STE EDUCAPITAL(:(التسمية

توظيف  ممعي) :هيئة  الغرض)
عقم ي.

(- البيضمء) الدا   ( (: الشركة) اقر 
6م4،)زنقة اصطفى املعمني.

املدة):)99)سنة.
 3((.333.333 (:  سممل الشركة)

د هم اقسم كمم يلي):
ابلغ) في  اقد ة  عينية  تقداة 

47.333.333))د هم.
تقداة نضية بمبلغ)74.733.333 

د همه.
ان فمتح) (: السنة اململية للشركة)

ينمير إلى)م3)ديسمبر.
السيد سعد صبم ،) (: املتصرفون)
السيد) تزالوي،) املجيد  عبد  السيد 
فريد يك) والسيد  هللا  نجي  عثممن 

.FREDERIQUE PAPEREUX(بمبيرو
السيد) (: اإلدا ة) اجلس   ئيس 

سعد صبم .
 ATTIJARI شركة) (: العمم) املدير 

REIM)يمثلهم السيد ااحمد برادة.
السيدة) (: اإلدا ة) اجلس  كمت9 

فمطمة الزهراء)الجعيدي.
 HDID(اراق9 الحسمبمت):)شركة
احمد) السيد  يمثلهم  (&( ASSOCIE

حديد.

تم القيمم بمإليداع القمنوني) ( (- ((

املحكمة) لدى  الضبط  بكتمبة 

6م  بتم يخ) البيضمء) للدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765756.

بكتمبة) الشركة  قيمم  تم  ( (- (3

الضبط لدى املحكمة التجم ية للدا )

البضمء)بتم يخ)6م)فبراير)م)3))تحت)
 قم)م493.38.
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STE CAFE VEZELISE
SARL

7م  بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) الربمط  بمدينة  ((3(3 ديسمبر)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة اميزاتهم كملتملي):

 STE CAFE(:(التسمية اال تممعية

.VEZELISE SARL

اوضوع الشركة):)اقهى.

بصفة عماة كل العمليمت اململية،)

التجم ية والصنمعية املرتبطة بشكل)

ابمشر أو غير ابمشر بموضوع الشركة)

وكذا  ميع العمليمت ان شأنهم تنمية)

الشركة.

الحمد) إقماة  (: اال تممعي) املقر 

اعتيق) عين  5م) الرقم) (35 العمم ة)

تمم ة.
الرأسممل):) أسممل الشركة حدد)

على) اقسمة  د هم  33.333م) في)

333م)حصة ا تممعية ان فئة)33م 

د هم للحصة.

: EL MIMOUNE DAOUID

533)حصة.

: ABDERAHIM HADDOU

533)حصة.

عهد تسيير الشركة إلى) (: التسيير)

.ABDERRAHIM HADDOU(السيد

تبتدئ ان فمتح) (: السنة التجم ية)

كل) ان  ديسمبر  م3) في) وتنتهي  ينمير 

سنة.

املدة):)99)سنة.
بمملحكمة) التجم ي  السجل   قم 

التجم ية تمم ة)مم7م3م.

697 P

SOFISCOM SARL

COMPTABILITE FISCALITE JURIDIQUE

 ASSISTANCE(&(COACHING(FISCAL(ET

COMPTABLE

 ETUDE ET CONSEIL EN MATIERE

D’INVESTISSEMENT

 ACCOMPAGNEMENT ET SUIFI LOR DES

CONTROLES FISCAUX

 RUE BEN LWIDAN, APPT N°7 AGDAL ,(3

- RABAT

TEL : 35.37.77.3.35م

36.6(.53.33.35

STE INFODIS
SARL

 فع  أسممل الشركة
على إثر اداوالت الجمعية العماة)
فبراير) (9 االستثنمئية املنعقدة بتم يخ)
 INFODIS(م)3))قر  اسمهمو شركة

ش.ذ.م.م.)ام يلي):
بزيمدة) (: الشركة)  فع  أسممل 
 4.333.333 على) د هم  533.333.م)
د هم ليصبح في املجموع)5.533.333 
حصة) 5333م) بخلق) وذلك  د هم 
 ديدة بقيمة)33م)د هم لكل واحدة)
)األ بمح) وذلك ان خالل داج األ بمح)

املحتجزة).
أام توزيع  أسممل الشركة يكون)

على الشكل التملي):
السيد العمراني لغري9 عبد األحد)

: 5.445.333)د هم.
 55.333 (: نجمة) طليح  السيدة 

د هم.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3))تحت  قم)35مممم.
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ديوان األستمذ فؤاد العلمي

اوثق بملدا  البيضمء

 STE CENTRALE DE
 DIFFUSION DE

PROMOTION DU LIVRE
CDPL
SARL

الشركة ذات اسؤولية احدودة
الرأسممل : 333.333.) د هم

املقر اال تممعي : الدا  البيضمء - 64، 
شم ع اوالي إسممعيل

بمقت�سى احضر احر  ان) ( (- م)
اوثق العلمي،) فؤاد  األستمذ  طرف 

أكتوبر) 9م) بتم يخ) البيضمء،) بملدا   (

مم  و4،) 8م3)) يونيو) و4) 7م3))

يونيو) 7م) 9م3)،) أغسطس) و8م)

ذات) شركة  اسمهمو  قر   (،(3(3

 CENTRALE DE(املسؤولية املحدودة

 DIFFUSION DE PROMOTION

DU LIVRE CDPL) أسمملهم)

333.333.))د هم واقرهم اال تممعي)

شم ع اوالي) (،64 (- ( البيضمء) بملدا  

إسممعيل.

علمم بوفمة السيد أقديم ابراهيم)

التي) اعاله  املذكو ة  الشركة  شريك 

حدثت في)مم)فبراير)6م3))تم كم و ثته)

كل ان):

زو ته وأوالده):

 40/05 (: اسنمتي  قية) السيدة 

حصة.

 40/07 (: حبيبة) أقديم  السيدة 

حصة.

السيد أقديم احمد):)40/14.

 40/14 (: أقديم عبد هللا) السيد 

حصة.

يمنح و ثة السيد أقديم ابراهيم)

أقديم) للسيد  خمصة  صالحيمت 

عبد هللا لتمثيلهم في أي قرا  يتعلق)

املحدودة) املسؤولية  ذات  بملشركة 

 CENTRALE DE DIFFUSION

 DE PROMOTION DU LIVRE

بمملشم كة في  ميع األصوات) (CDPL

تقدم) يعيق  ال  حتى  واملداوالت 

الشركة.

لدى) القمنوني  اإليداع  تم  ( (- ((

التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 

سبتمبر) ((3 بتم يخ) البضمء) بملدا  

3)3))تحت الرقم)747334.
لإليداع والنشر

األستمذ العلمي
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ديوان األستمذ فؤاد العلمي
اوثق بملدا  البيضمء

 STE EDITION DE LA
CULTURE

الشركة ذات اسؤولية احدودة
الرأسممل : 533.333 د هم

املقر اال تممعي : الدا  البيضمء - 
63م، زنقة البكري، الطمبق الثملث، 

الشقة  قم 5
بمقت�سى احضر احر  ان) ( (- م)
اوثق) العلمي،) فؤاد  األستمذ  طرف 
و7م  3م) )م،) بتم يخ) بملدا  البيضمء،)
و8)  8م3)) يونيو) و4) 7م3)) أكتوبر)
أغسطس)9م3)،)قر  اسمهمو شركة)
 EDITION ذات املسؤولية املحدودة)
DE LA CULTURE) أسمملهم)
اال تممعي) واقرهم  د هم  (533.333
البكري،) زنقة  63م،) البيضمء) بملدا  

الطمبق الثملث،)الشقة  قم)5.
علمم بوفمة السيد أقديم ابراهيم)
التي) اعاله  املذكو ة  الشركة  شريك 
حدثت في)مم)فبراير)6م3))تم كم و ثته)

كل ان):
زو ته وأوالده):

 40/05 (: اسنمتي  قية) السيدة 
حصة.

 40/07 (: حبيبة) أقديم  السيدة 
حصة.

السيد أقديم احمد):)40/14.
 40/14 (: أقديم عبد هللا) السيد 

حصة.
يمنح و ثة السيد أقديم ابراهيم)
أقديم) للسيد  خمصة  صالحيمت 
عبد هللا لتمثيلهم في أي قرا  يتعلق)
املحدودة) املسؤولية  ذات  بملشركة 
 STE EDITION DE LA CULTURE
األصوات) في  ميع  بمملشم كة 
تقدم) يعيق  ال  حتى  واملداوالت 

الشركة.
لدى) القمنوني  اإليداع  تم  ( (- ((
التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 
سبتمبر) ((3 بتم يخ) البضمء) بملدا  

3)3))تحت الرقم)747335.
لإليداع والنشر
األستمذ العلمي
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ديوان األستمذ فؤاد العلمي

اوثق بملدا  البيضمء

MAXI CAFE
الرأسممل : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : الدا  البيضمء 3)) 

شم ع احمد الخماس

شركة ذات اسؤولية احدودة

ان) احر   احضر  بمقت�سى 

اوثق) العلمي  فؤاد  األستمذ  طرف 

7م  و) 3م) )م،) بتم يخ) بملدا  البيضمء)

أكتوبر)7م3))و)4)يونيو)8م3))و)8) 

أغسطس)9م3))قر  اسمهمو شركة)

 MAXI CAFE(ذات اسؤولية احدودة

واقرهم  د هم  33.333م)  أسمملهم)

اال تممعي بملدا  البيضمء 3)) شم ع 

احمد الخماس.

علمم بوفمة السيد أقديم ابراهيم 

التي  أعاله  املذكو ة  الشركة  شريك 

حدثت في مم فبراير 6م3) تم كم و ثته 

كل ان :

زو ته وأوالده :

 43/35 اسنمتي  قية  السيدة 

حصة.

 43/37 حبيبة  اقديم  السيدة 

حصة.

4م/43  احمد  اقديم  السيد 

حصة.

4م/43  هللا  عبد  اقديم  السيد 

حصة.

يمنح و ثة السيد أقديم ابراهيم 

أقديم  للسيد  خمصة  صالحيمت 

عبد هللا لتمثيلهم في أي قرا  يتعلق 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بملشركة 

في  ميع  بمملشم كة   »MAXI CAFE«

يعيق  ال  حتى  واملداوالت  األصوات 

تقدم الشركة.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا   التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

 (3(3 سبتمبر   (3 بتم يخ  البيضمء 

تحت الرقم 747333.
لإليداع والنشر

األستمذ العلمي
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ديوان األستمذ فؤاد العلمي

اوثق بملدا  البيضمء

L’AVENIR DU LIVRE
الرأسممل : 33.333م د هم

املقر اال تممعي : الدا  البيضمء 9م 
احج الدكتو  احمد السجلمم�سي 
)سمبقم احج الجيش امللكي) بو كون

شركة ذات اسؤولية احدودة
ان) احر   احضر  بمقت�سى 
اوثق) العلمي  فؤاد  األستمذ  طرف 
7م  و) 3م) )م،) بتم يخ) بملدا  البيضمء)
أكتوبر)7م3))و)4)يونيو)8م3))و)8) 
أغسطس)9م3))قر  اسمهمو شركة)
 L’AVENIR احدودة) ذات اسؤولية 
DU LIVRE) أسمملهم)33.333م)د هم)
واقرهم اال تممعي بملدا  البيضمء 9م 
السجلمم�سي  احمد  الدكتو   احج 
)سمبقم احج الجيش امللكي) بو كون.

علمم بوفمة السيد أقديم ابراهيم 
التي  أعاله  املذكو ة  الشركة  شريك 
حدثت في مم فبراير 6م3) تم كم و ثته 

كل ان :
زو ته وأوالده :

 43/35 اسنمتي  قية  السيدة 
حصة.

 43/37 حبيبة  اقديم  السيدة 
حصة.

4م/43  احمد  اقديم  السيد 
حصة.

4م/43  هللا  عبد  اقديم  السيد 
حصة.

يمنح و ثة السيد أقديم ابراهيم 
أقديم  للسيد  خمصة  صالحيمت 
عبد هللا لتمثيلهم في أي قرا  يتعلق 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بملشركة 
»L’AVENIR DU LIVRE« بمملشم كة 
حتى واملداوالت  األصوات   في  ميع 

ال يعيق تقدم الشركة.
كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بملدا   التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
 (3(3 سبتمبر   (3 بتم يخ  البيضمء 

تحت الرقم 747336.
لإليداع والنشر

األستمذ العلمي
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ACCORD FIDUCIAIRE

اكت9 احمس9 اعتمد ان طرف الدولة

الهمتف):)37.م3.36.9).35

HATITEX

تأسيس شركة احدودة املسؤولية)

ذات الشريك الوحيد

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

القمنون) تحرير  تم  م)3)) ينمير) ((8

األسم�سي لشركة احدودة املسؤولية)

بملخصمئص) الوحيد  الشريك  ذات 

اآلتية):

.HATITEX(:(التسمية

سواء) الشركة  هدف  (: الهدف)

 بمملغرب أو بملخم ج لصملحهم أو لصملح

الغير هو):

الطبمعة على األنسجة.

بيع األلبسة الجمهزة واألنسجة.

سنة تبتدئ ان تم يخ) (99 (: املدة)

التقييد بملسجل التجم ي.

م  تجزئة الوفمء) (: املقر اال تممعي)

 قم)74))سيدي بنو .

هو) الشركة  :) أسممل  الرأسممل)

333م إلى) اقسمة  د هم   33.333م)

33م  الواحد هي) سهم قيمة السهم 

د هم احر ة بملكمال كلهم في الكية)

السيد حمتم احمد.

:)ان طرف السيد) تسيير الشركة)

حمتم احمد.

فمتح) ان  تبتدئ  (: اململية) السنة 

م3)ديسمبر ان نفس) ينمير وتنتهي في)

السنة.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة االبتدائية بسيدي)

بنو  يواه))م)فبراير)م)3))تحت  قم)

.388(

تحت) اسجل  (: التجم ي) السجل 

 قم)969))بمدينة سيدي بنو .
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SOFIGEX

شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم)33.333م)د هم

 قم)36)شم ع عالل بن احمد  ليز اراكش

Ô PECHEUR
شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم 3.333م د هم
 قم 36 شم ع عالل بن احمد  ليز 

اراكش
 قم السجل التجم ي 88445

العمم) الجمع  ملحضر  تبعم 
 (3(3 4م)ديسمبر) االستثنمئي بتم يخ)

تم تقرير ام يلي):
اال تممعية) التسمية  تغيير 
 LIONCEAUX DE (: للشركة لتصبح)

.L’ATLAS PROMOTION
تحيين الفصل الثمني ان النظمم)

األسم�سي للشركة.
الفصل الثمني):)التسمية.

: التملي) االسم  الشركة   تأخذ 
 LIONCEAUX DE L’ATLAS

.PROMOTION
برادة) العملي  عبد  السيد  تعيين 
غير) ملدة  للشركة  اشم كم  اسيرا 

احدودة.
أحد) يتم تمثيل الشركة بإاضمء)
اسيريهم السيد سماي برادة أو السيد)

عبد العملي برادة.
تحيين النظمم األسم�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
بمملحكمة  الضبط  بكتمبة  القمنوني 
فبراير  7م  يوم  بمراكش  التجم ية 

م)3) تحت  قم 3733)م.
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SOFIGEX

شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم)33.333م)د هم

 قم)36)شم ع عالل بن احمد  ليز اراكش

LIV CLUB
شركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم 3.333م د هم
 قم 36 شم ع عالل بن احمد  ليز 

اراكش
 قم السجل التجم ي م8358

العمم) الجمع  ملحضر  تبعم 
تم) م)3)) ينمير) ( (7 االستثنمئي بتم يخ)

تقرير ام يلي):

حصة في الك السيد) (53 تفويت)

عبد) السيد  لصملح  بركة  سفيمن 

العملي برادة.

تحيين الفصول)6)و)7)ان النظمم)

األسم�سي للشركة.

3.333م  الشركة) يبلغ  أسممل 

د هم اقسمة لـ)33م)حصة):

حصص) 3م) برادة) سماي  السيد 

أي)333.م)د هم.

 93 (: برادة) العملي  عبد  السيد 

حصة أي)9.333)د هم.

املجموع):)33م)حصة أي)3.333م 

د هم.

تحيين النظمم األسم�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

بمملحكمة  الضبط  بكتمبة  القمنوني 

فبراير  7م  يوم  بمراكش  التجم ية 

م)3) تحت  قم 3743)م.
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REZO EVENTS
SARL

 يزو إفينت ش.م.م

الحل املسبق للشركة
تبعم ملحضر القرا  الجممعي الغير)

5م  بتم يخ) املنعقد  للشركمء) العمدي 

إفينت) لشركة  يزو  م)3)) ينمير)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

البيضمء) بملدا   اال تممعي  اقرهم 
8)م)زنقة ايتز اكت9  قم)6))الطمبق)
التجم ي) بملسجل  اسجلة  الخماس 

53653م  تحت  قم) البيضمء) بملدا  

قر وا ام يلي):

الحل املسبق للشركة.

للشركة) املصفي  السيد  اختيم  

وانحه الصالحيمت.

تحديد املقر اال تممعي للشركة في)

الدا  البيضمء.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا  

البيضمء بتم يخ 5م فبراير م)3) تحت 
 قم )م7657.
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 DISTRIBUTION ACTION

DIRECTE
SARL

ديستريبيسيون أكسيون ديريكت 

ش.م.م

للعمدة) الخم ق  العمم  للجمع  تبعم 
قر ) ((3(3 فبراير) (6 يوم) املنعقد 
ديستريبيسيون) شركة  اسمهموا 

شركة) ش.م.م  ديريكت  أكسيون 

 احدودة املسؤولية  أسمملهم)433.333

بملدا ) اال تممعي  اقرهم  د هم 

يوسف) اوالي  شم ع  (56 البيضمء)

بملدا ) التجم ي  بملسجل  اسجلة 

البيضمء)تحت  قم)83485)ام يلي):

اال تممعي) الرأسممل  في  الزيمدة 

333.333.م  د هم إلى) (433.333 ان)

د هم.

تمديد غرض الشركة.

في) تسجيل ثالثة عالامت تجم ية 

الصنمعية) للملكية  املغربي  املكت9 

والتجم ية.

أسمسية  ديدة) قوانين  اعتممد 

للشركة.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا  

البيضمء بتم يخ 6م فبراير م)3) تحت 
 قم 765855.
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TEXCOM SA
طيكسكوم ش.م.

تبعم ملحضر القرا  الجممعي الغير)

بتم يخ) املنعقد  للمسمهمين  العمدي 

9م)ديسمبر)3)3))لشركة طيكسكوم 

اسمهمة  أسمملهم) شركة  ش.م 

اقرهم اال تممعي بملدا ) (9.333.333
البيضمء)م3م)زنقة ايموزا حي الراحة)

بملدا ) التجم ي  بملسجل  واسجلة 
قر ) م9733) تحت  قم) البيضمء)

اسمهموا الشركة ام يلي):

شريك  ديد) على  املوافقة 

ل) (. ك) (. شركة هـ) (: شخص اعنوي)

أنفيست ش.م.م.

 االعتراف واملوافقة على اسمهممت
اجموع أسهم السمدة انير قمسيمي،)
قمسيمي) يمسر  قمسيمي،) حمزة 
واونية) العبيدي  فمطمة  والسيدات 
ل أنفيست) (. .)ك) قمسيمي لشركة هـ)

ش.م.م.
تفويت) على  واملوافقة  االعتراف 
خمسة أسهم السيدة هم ر بنمعمشو)
للسمدة انير قمسيمي،)حمزة قمسيمي،)
فمطمة) والسيدات  قمسيمي  يمسر 
بمعدل) قمسيمي  واونية  العبيدي 

سهم واحد لكل اسمهم.
التوزيع) على  واملوافقة  االعتراف 
وفقم) الشركة  لرأسممل  الجديد 

للمسمهممت والتفويتمت أعاله.
تعديل اطمبق للممدتين)6)و)7)ان)

النظمم األسم�سي.
وفقم) األسم�سي  النظمم  تحديث 

لذلك.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا  
البيضمء بتم يخ 6م فبراير م)3) تحت 

 قم 765856.
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SINEMATEX SA
سينممطيكس ش.م.

الجممعي) القرا   ملحضر  تبعم 
املنعقد) للمسمهمين  العمدي  الغير 
لشركة) ((3(3 ديسمبر) 9م) بتم يخ)
شركة) ش.م  سينممطيكس 
8.333.333م  اسمهمة  أسمملهم)
بملدا  اال تممعي  اقرهم   د هم 
البيضمء)م3م)زنقة ايموزا حي الراحة)
بملدا ) التجم ي  بملسجل  واسجلة 
قر ) (46869 تحت  قم) البيضمء)

اسمهموا الشركة ام يلي):
شريك  ديد) على  املوافقة 
ل) (. ك) (. شركة هـ) (: شخص اعنوي)

أنفيست ش.م.م.
 االعتراف واملوافقة على اسمهممت
اجموع أسهم السمدة انير قمسيمي،)
قمسيمي) يمسر  قمسيمي،) حمزة 
واونية) العبيدي  فمطمة  والسيدات 
ل أنفيست) (. .)ك) قمسيمي لشركة هـ)

ش.م.م.
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تفويت) على  واملوافقة  االعتراف 
خمسة أسهم السيدة هم ر بنمعمشو)
للسمدة انير قمسيمي،)حمزة قمسيمي،)
فمطمة) والسيدات  قمسيمي  يمسر 
بمعدل) قمسيمية  واونية  العبيدي 

سهم واحد لكل اسمهم.
التوزيع) على  واملوافقة  االعتراف 
وفقم) الشركة  لرأسممل  الجديد 

للمسمهممت والتفويتمت أعاله.
تعديل اطمبق للممدتين)6)و)7)ان)

النظمم األسم�سي.
وفقم) األسم�سي  النظمم  تحديث 

لذلك.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا  
البيضمء بتم يخ 6م فبراير م)3) تحت 

 قم 765857.
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TOP SOLDES SARL
طوب صولد ش.م.م

الجممعي) القرا   ملحضر  تبعم 
املنعقد) للمسمهمين  العمدي  العمم 
لشركة) ((3(3 ديسمبر) 9م) بتم يخ)
شركة) ش.م.م  صولد  طوب 
املسؤولية  أسمملهم) احدودة 
اال تممعي اقرهم  د هم  (333.333 
م3م)زنقة ايموزا حي) بملدا  البيضمء)
التجم ي) بملسجل  واسجلة  الراحة 
بملدا  البيضمء)تحت  قم)89939)قر )

اسمهموا الشركة ام يلي):
شريك  ديد) على  املوافقة 
ل) (. ك) (. شركة هـ) (: شخص اعنوي)

أنفيست ش.م.م.
 االعتراف واملوافقة على اسمهممت
اجموع أسهم السمدة انير قمسيمي،)
قمسيمي) يمسر  قمسيمي،) حمزة 
واونية) العبيدي  فمطمة  والسيدات 
قمسيمية لشركة هـ).)ك).)ل أنفيست)

ش.م.م.
تفويت) على  واملوافقة  االعتراف 
هم ر) السيدة  حصص  خمسة 
بنمعمشو للسمدة انير قمسيمي،)حمزة)
والسيدات) قمسيمي  يمسر  قمسيمي،)
قمسيمية) واونية  العبيدي  فمطمة 

بمعدل حصة واحدة لكل شريك.

التوزيع) على  واملوافقة  االعتراف 
وفقم) الشركة  لرأسممل  الجديد 

للمسمهممت والتفويتمت أعاله.
تعديل اطمبق للممدتين)6)و)7)ان)

النظمم األسم�سي.
وفقم) األسم�سي  النظمم  تحديث 

لذلك.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا  
البيضمء بتم يخ 6م فبراير م)3) تحت 

 قم 765854.
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OB IMMOBILIER SARL
الغير) الجممعي  القرا   ملحضر  تبعم 
بتم يخ) املنعقد  للمسمهمين  العمدي 
ايموبيلي  أب  لشركة  م)3)) نونبر) (8
االسم  أسمملهم) اجهولة  شركة  ش.م.)
اال تممعي اقرهم  د هم   33.333م)
شم ع ابراهيم الروداني) )4م) ببرشيد)
لبرشيد) التجم ي  بملسجل  واسجلة 
اسمهموا) قر   537)م) تحت  قم)

الشركة ام يلي):
الشريك) على  املوافقة  تأكيد 
السيد) الطبيعي  الشخص  الجديد،)
أحمد الكميلي الذي قر ه اال تممع)

العمم في)3))نوفمبر)3)3).
السيد) ان  بحصة  التبرع  إلغمء)
أحمد) للسيد  الكميلي  الرحيم  عبد 
خمسة) بيع  على  والحفمظ  الكميلي 
أسهم عمئدة للسيد املهدي الكميلي)
كميلي) كريم  والسيد  واحد)) )سهم 
)سهم واحد))والسيدة نوفيسة بكري)
)سهم واحد))والسيدة فمطمة الزهراء)
كميلي))حصة واحدة))واألنسة زين9)
كميلي))حصة واحدة)) ميعهم للسيد)
أحمد الكميلي بقرا  ان الجمع العمم)

املنعقد في)3))نوفمبر)3)3).
الجديد) التوزيع  على  املوافقة 

لرأ3 اململ اع اراعمة ام و د أعاله.
7)ان النظمم) و) (6 تعديل املمدتين)

األسم�سي.
تحديث النظمم األسم�سي وتنسيقه)
أبريل) ((9 بتم يخ) م).9م) اع القمنون)

9م3).

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضبط 
ببرشيد بتم يخ 5م ينمير م)3) تحت 

 قم 64)م.
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 SOCIETE 2TAN TRADE &
TRANSPORT

SARL AU
سجل تجم ي  قم م73)3

التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمملميزات التملية):

النشمط) إلى  أنشطة  إضمفة 
اال تممعي للشركة.

بمملحكمة  تم  القمنوني  اإليداع 
االبتدائية بملعيون بتم يخ 8م فبراير 

م)3) تحت  قم 535/م)3).
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 STE LA RENAISSANCE
L’AUBE

SARL
تعديل

السجل التجم ي عدد 3345م
بمقت�سى عقد عرفي بين الشركمء)
تم) م)3)) فبراير) ((7 بتم يخ) اؤ خ 
إ راء)تغيير الشركة على النحو التملي):

 STE LA ان) الشركة  اسم  تغيير 
.RENAISSANCE L’AUBE

 STE هو) الجديد  االسم  ليصبح 
.LEV DZHUNGLEY

شم ع) ان  اال تممعي  املقر  تغيير 
م) قم) عمم ة) األاير اوالي عبد هللا 
ادينة) إلى  العيون  املحمدي  الحي  (5
الثمني) الشطل  م))6) الوحدة  قم)

العيون.
بيع حصص كل ان السيدة هم ر)
كموح والسيد عمدل  حمل إلى السيدة)

وصمل بم ودي.
(: ليصبح) الشركة  نشمط  تغيير 
العماة..) والتجم ة  الديكو   أشغمل 

إلخ.
 اإليداع القمنوني بمملحكمة االبتدائية
بملعيون بتم يخ 8م فبراير م)3) تحت 

 قم 8)5/م)3).
713 P

 STE IMLILI SAHARA
SARL AU

تأسيس شركة 
بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
5))ينمير)م)3))تم إنشمء)شركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بملخصمئص التملية):
.IMLILI SAHARA(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشمط)
بمملغرب وبملخم ج ب):

املقمهي) وتسيير  وتجهيز  استغالل 
اع) تخصصمتهم  بجميع  واملطمعم 

خداة التوصيل املنزلي،)خدامت.
امون الحفالت.....

املقر اال تممعي):)حي اوالي  شيد)
الرقم)589)الداخلة.

سنة ابتداءا ان تم يخ) (99 (: املدة)
التأسيس.

 أ3 اململ):)حدد في ابلغ)33.333م 
د هم اقسم إلى)333م)حصة ان)

فئة)33م)د هم للواحدة.
السيد فيصل) (: توزيع  أ3 اململ)

اتعيمض)333م)حصة.
التسيير):)تم تعيين السيد فيصل)

اتعيمض كمسير للشركة.
ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 

فمتح ينمير وتنتهي في)م3)ديسمبر.
بمملحكمة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
بتم يخ) الذه9  بواد  االبتدائية 
تحت  قم) م)3)،) 7م)فبراير)
281/2021)وبملسجل التجم ي تحت)

 قم)7447م.
714 P

STE MM HOSPITALITE
SARL

تأسيس شركة
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 9م)ينمير)م)3)،)تم إنشمء)شركة ذات)
بملخصمئص) املحدودة  املسؤولية 

التملية):
.MM HOSPITALITE(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشمط)
بمملغرب وبملخم ج ب):
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السيمحي) اإليواء) أنشطة   ميع 
والفندقة واملطمعم...........

املقر اال تممعي):)الرقم)438)عمم ة)
سمية شمالع الوالء)الشقة)))الداخلة.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التمسيس.
 ا3 اململ):)حدد في ابلغ)33.333م 
د هم اقسم إلى)333م)حصة ان فئة)

33م)د هم للواحدة.
السيد احمد) (: اململ) توزيع  أ3 

ابن الحمج السلمي)533)حصة.
السيدة انية ابن الحمج السلمي)

533)حصة.
تم تعيين السيدة انية) (: التسيير)
ابن الحمج السلمي كمسيرة للشركة.

ان) تبتدئ  (: اال تممعية) السنة 
فمتح ينمير وتنتهي في)م3)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
الذه9) بواد  االبتدائية  بمملحكمة 
تحت  قم) م)3)،) فبراير) 7م) بتم يخ)

.280/2021
تحت  قم) التجم ي  .وبملسجل 

7445م.
715 P

STE MOON LIGHT TRAVEL
SARL AU

RC : 34639
تأسيس شركة

تم بملعيون بتم يخ)8)ينمير)م)3)،)
إنشمء)شركة ذات املسؤولية املحددة)

بشريك وحيد بملخصمئص التملية):
 MOON LIGHT (: التسمية)

.TRAVEL
النشمط):)وكملة أسفم .

شم ع القطيف) (: املقر اال تممعي)
الوحدة) حي  (36 الرقم) بهيم  عمم ة 

العيون.
سنة ابتداءا ان تم يخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
د هم) 33.333م) (: اململ)  أ3 
اوزعة) حصة  333م) على) اقسمة 

كملتملي):
 BRAHIM BOUYEMA (: السيد)

SALEK 333م)حصة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
 BRAHIM BOUYEMA SALEK
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

احدودة.
بمملحكمة) تم  (: القمنوني) األيداع 
ينمير) (8 بتم يخ) بملعيون  االبتدائية 

م)3)،)تحت  قم)71/2021.
716 P

STE MBH INGENIERING
SARL AU

RC / 34849
تأسيس شركة

ينمير) ((( بتم يخ) بملعيون  تم 
إنشمء)شركة ذات املسؤولية) م)3)،)
املحدودة بشريك وحيد بملخصمئص)

التملية):
.MBH INGENIERING(:(التسمية
النشمط):)أشغمل البنمء)واألشغمل)

العمواية.
شم ع القطيف) (: املقر اال تممعي)
الوحدة) حي  (36 الرقم) بهيم  عمم ة 

العيون.
ان تم يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
د هم) 33.333م) (: اململ)  أ3 
اوزعة) حصة  333م) على) اقسمة 

كملتملي):
السيد اسعود بهيم)333م)حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد اسعود)
للشركة ملدة غير) بهيم كمسير وحيد 

احدودة.
بمملحكمة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
ينمير) ((( بتم يخ) بملعيون  االبتدائية 

م)3)،)تحت  قم)2021/198.
718 P

PERFECT IDRISSI MAROC
شركة ذات اسؤولية احدودة 

لشريك واحد
 أ3 اململ : 33.333م د هم

3) شم ع أنوال عمم ة فلو ي مم 
اكت9  قم 4 ايموزا القنيطرة

تصريح بملتأسيس
بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتم يخ) واملسجل  م)3)) 8م)ينمير)
تأسيس شركة) تم  م)3)،) 8م)ينمير)

تحمل الخصمئص التملية):

 PERFECT IDRISSI (: التسمية)
.MAROC

نقل) اختلفة،) أشغمل  (: الهدف)
البضمئع للغير واملفموضة.

شم ع أنوال) ((3 (: املقر اال تممعي)
 4 اكت9  قم) مم) فلو ي) عمم ة 

ايموزا،)القنيطرة.
33.333م  (: الشركة)  أسممل 

د هم.
السيد بوصوف احمد) (: التسيير)

.D73بطمقته الوطنية  قم)578م
السجل التجم ي):)لقد تم اإليداع)
بمملحكمة) الضبط  بكتمبة  القمنوني 
االبتدائية بملقنيطرة بتم يخ)م))ينمير)
والحصول) م94،) تحت  قم) م)3)،)

على السجل التجم ي  قم)58367.
719 P

STE YOUSSEF MAC
SARL AU

بتم يخ) املمضية  للعقود  طبقم 
م))ديسمبر)م)3)،)تم تحرير القمنون)
الخصمئص) ذات  لشركة  االسم�سي 
ينمير) م)) بتم يخ) واملسجلة  التملية 

م)3).
ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
تسويق قطع) (: الهدف اال تممعي)

الغيم .
الرأسممل):)3.333م)د هم اقسمة)
د هم) 33م) حصة ان فئة) 33م) إلى)

للحصة.
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.
ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
املقر اال تممعي):)حي القد3 زنقة)

الشالالت  قم)))4،)لعيميدة سال.
التسيير):)نمدية بمسيم.

كتمبة) لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بسال،) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 
التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

.3(969
720 P

 CENTRE INTERNATIONAL

D’ONCOLOGIE EL JADIDA
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بملدا )

تم) م)3)،) ينمير) (6 بتم يخ) البيضمء)

تأسيس شركة بمملواصفمت التملية):

 CENTRE (: التسمية)

 I N T E R N A T I O N A L

.D’ONCOLOGIE EL JADIDA

املقر اال تممعي):

الجديدة«) »وسط  إيرود وم،)

تجزئة  قم))E/3)إقماة)م)الجديدة.

الهدف اال تممعي):

تشغيل عيمدة اتخصصة في ط9)

كمفة) تقديم  عماة  وبصفة  األو ام 

الخدامت الطبية.

الكشوفمت،) الطبية،) االستشم ة 

والتحمليل،)والفحوصمت اإلشعمعية،)

العمليمت الجراحية والفحوصمت اع)

أو بدون استشفمء.

األولية) املواد  وبيع  ميع  شراء)

واملواد االستهالكية واملواد واملعدات)

املصحمت) في  املستخداة  واألدوات 

وغيرهم ألغراض الطبية.

وعموام  ميع العمليمت التي لهم)

عالقة ابمشرة أو غير ابمشرة كليم أو)

 زئيم بأحد األغراض املذكو ة أعاله)

تنمية) لصملح  تكون  أن  يحتمل  أو 

الشركة.

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.

الرأسممل):)33.333م)د هم.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)

إلى)م3)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

 AKDITAL (: الحصص)

HOLDING 33.333م)د هم,

احمد) اقديم  السيد  (: التسيير)

الوطنية  قم) للبطمقة  الحمال 

4مBE4593)والسمكن بتجزئة بكمتيل)

زنقة))) قم)9))يوليو.
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الحمال) طمل9  السيد  شدي 
 B4483م( الوطنية  قم) للبطمقة 
انفم) البيضمء،) الدا   (38 السمكن ب)

زنقة كرينمديي.
املركز الجهوي) (: اإليداع القمنوني)
سطمت) البيضمء) بملدا   لالستثمم  

الحقة الجديدة.
التجم ي) السجل  تحت  قم 

7637م)بتم يخ)5م)فبراير)م)3).
721 P

 COMPLEXE HOSPITALIER
 PRIVE EL JADIDA

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بملدا )
تم) م)3)،) ينمير) 3م) بتم يخ) البيضمء)

تأسيس شركة بمملواصفمت التملية):
 COMPLEXE (: التسمية)
. HOSPITALIER PRIVE EL JADIDA

املقر اال تممعي):
الجديدة«) »وسط  إيرود وم،)

تجزئة  قم))E/3)إقماة)))الجديدة.
الهدف اال تممعي):

والعيمدات) املصحمت  استغالل 
الطبية،)وبشكل عمم،) ميع األنشطة))

والخدامت الطبية.
الكشوفمت،) الطبية،) االستشم ة 
والتحمليل،)والفحوصمت اإلشعمعية،)
العمليمت الجراحية والفحوصمت اع)

أو بدون استشفمء.
األولية) املواد  وبيع  ميع  شراء)
واملواد االستهالكية واملواد واملعدات)
املصحمت) في  املستخداة  واألدوات 

وغيرهم ألغراض الطبية.
وعموام  ميع العمليمت التي لهم)
عالقة ابمشرة أو غير ابمشرة كليم أو)
 زئيم بأحد األغراض املذكو ة أعاله)
تنمية) لصملح  تكون  أن  يحتمل  أو 

الشركة.
ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.
الرأسممل):)33.333م)د هم.

السنة اال تممعية):)ان فمتح ينمير)
إلى)م3)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

 AKDITAL (: الحصص)
HOLDING 33.333م)د هم,

احمد) اقديم  السيد  (: التسيير)
الوطنية  قم) للبطمقة  الحمال 
الدا ) ب  والسمكن  (BE45934م
)) قم) تجزئة بكمتيل زنقة) البيضمء،)

9))يوليو.
الحمال) ( طمل9) السيد  شدي 
 B4483م( الوطنية  قم) للبطمقة 
انفم) الدا  البيضمء،) (38 والسمكن ب)

زنقة كرينمديي.
املركز الجهوي) (: اإليداع القمنوني)
سطمت) البيضمء) بملدا   لالستثمم  

الحقة الجديدة.
التجم ي) السجل  تحت  قم 

7639م)بتم يخ)5م)فبراير)م)3).
722 P

 JAWHARA DE MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

SARL AU
 AU CAPITAL SOCIAL DE

6.000.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : IMM 44 B24
 5EME ETAGE RUE IBRAHIM
 ROUDANI AV MOHAMED V

FES VN
RC : N°34435
IF : 5385836
استقملة املسير

تعيين اسر  ديد
تحيين النظمم األسم�سي للشركة

 33 بمو 9 عقد عرفي اؤ خ في)
يونيو)3)3)،)تقر  ام يلي):

استقملة السيد بلحسن طم ق.
وتعيين السيد عبدالقمد  بوزبي9)

اسير  ديد للشركة).
إثر ذلك وبمو 9 قرا ات الشريك)
الوحيد بتم يخ)م3)ديسمبر)3)3)،)تم)

تحيين النظمم األسم�سي للشركة.
القمنوني) بمإليداع  القيمم  تم 
8م  بتم يخ) لفم3  التجم ي  بملسجل 

ينمير)م)3).
تحت  قم)245/2021.

723 P

LHIMATES BLADI
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS
776 BD(CDT(DRISS(EL(HARTI 
CTE DJEMAA CASABLANCA

RC : 353405
I(F : 18788338
تفويت حصص
استقملة املسير

تعيين اسير  ديد
تعديل املواد 7 و8 و7) 

ان النظمم األسم�سي للشركة
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمو 9 
السيد) فوت  (،(3(3 م))ديسمبر)
33م)حصة كمن) صديق عبد الرحيم)
LHIMATES BLADIإلى) في) يملكهم 

السيد الزين هشمم)33م)حصة.
ولقد تمت استقملة السيد صديق)
الزين) السيد  وتعيين  الرحيم  عبد 

هشمم اسير  ديد للشركة.
إثر ذلك وبمو 9 قرا ات الشريك)

الوحيد بتم يخ)م))ديسنبر)3)3).
ان) و7)) و8) (7 املواد) تعديل  تم 

النظمم األسم�سي للشركة.
القمنوني) بمإليداع  القيمم  تم 
البيضمء) للدا   التجم ي  بملسجل 
تحت  قم) م)3)،) ينمير) (5 بتم يخ)

.7633(7
724 P

SOFTMAT
SARL AU

AU(CAPITAL(DU 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : ALFAJR

 D43 IMM 5 N° 1 RDC(AHL
 LOGHLAM(SIDI(MOUMEN -

CASABLANCA
RC(N° 402301
IF(N° 252417
تفويت حصص
استقملة املسير

تعيين اسير  ديد
في اؤ خ  عقدعرفي   بمو 9 

 )))ديسمبر)3)3)،)فوت):

333م)حصة) السيد زكريمء)صبم )

كمن يملكهم في)SOFTMAT)إلى السيد)

حصة،) 333م) الرحيم) عبد  بنموي 

صبم ) السيد  استقملة  تمت  ولقد 

زكريمء.

وتعيين السيد بنموي عبد الرحيم)

اسير  ديد للشركة.

القمنوني) بمإليداع  القيمم  تم 

البيضمء) بملدا   التجم ي  بملسجل 

تحت  قم) م)3)،) ينمير) (5 بتم يخ)

.7633(6

725 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 353793(978

GSM : 36659646)م

STE HAMROUD TRANS
SARL AU

 ADRESSE : COOPERATIVE

MARZAKA SOUK TLET

EL GHARB

SOUK EL ARBAA

RC N°(7335

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بسوق) واملسجل  م)3)،) 9)فبراير)

م)3)،) فبراير) (9 بتم يخ) األ بعمء)

وضع القمنون االسم�سي لشركة ذات)

واحد) بشريك  احدودة  اسؤولية 

ام) تم  حيث  (HAMROUD TRANS

يلي):

تأسيس شركة تحمل الخصمئص)

التملية):

.HAMROUD TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.
33.333م  في) حدد  (: اململ)  ا3 

حصة ان) 333م) إلى) د هم اقسمة 

فئة)33م)د هم لفمئدة):

333م  حمرود) سعيد  السيد 

حصة.

نقل املستخداين ونقل) (: الهدف)

البضمئع لحسمب الغير.
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املقر اال تممعي):)التعمونية ارزاقة)

سوق الثالثمء)الغرب سوق األ بعمء.

املدة):)99)سنة.

بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 

بسوق) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

أ بعمء)بتم يخ)7م)فبراير)م)3)،)تحت)

 قم)5مم،)بملسجل الترتيبي و7335) 

بملسجل التحليلي.

726 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 353793(978

GSM : 36659646)م

STE ASSARAF.COM
SARL AU

 ADRESSE : CENTRE(LALLA

MIMOUNA SOUK EL ARBAA

RC N°(7337

بمقت�سى عقد عرفي بتم يخ فمتح)

بسوق) واملسجل  م)3)،) فبراير)

م)3)،) فبراير) (3 بتم يخ) األ بعمء)

وضع القمنون االسم�سي لشركة ذات)

واحد) بشريك  احدودة  اسؤولية 

ASSARAF.COM)حيث تم ام يلي):

تأسيس شركة تحمل الخصمئص)

التملية):

.ASSARAF.COM(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.

33.333م  في) حدد  (: اململ)  ا3 

حصة ان) 333م) إلى) د هم اقسمة 

فئة)33م)د هم لفمئدة):

333م  بلعريبي) احسن  السيد 

حصة.

الهدف):)اقمول في تحويل األاوال.

املقر اال تممعي):)اركز لال ايمونة)

سوق،)األ بعمء.

املدة):)99)سنة.

احسن) السيد  عين  (: التسيير)

بلعريبي اسير للشركة.

بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
بسوق) االبتدائية  بمملحكمة  الضبط 

أ بعمء)بتم يخ)7م)فبراير)م)3)،)تحت)

 قم)6مم،)بملسجل الترتيبي و7337) 

بملسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE 

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GARB

TEL : 35.37.93.(9.78

GSM : 35.65.96.46).م

STE. BOUHMIDI TRANS
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 AV MOULAY ABDELAZIZ

 RCE SANAWBAR BUR N°43

KENITRA

RC : 59023

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

م)3))واملسجل بملقنيطرة)  4)فبراير)
بتم يخ)8))فبراير)م)3))وضع القمنون)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

تحمل) واحد  بشريك  احدودة 

الخصمئص التملية):

.BOUHMIDI TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

 أ3 اململ):)حدد في)33.333.33م 

قسمة) 333م) إلى) اقسمة  د هم 

إ تممعية ان فئة)33م)د هم لفمئدة:

333م  البوحميدي) السيد املدني 

حصة.

الهدف):

نقل املستخداين.

املقر اإل تممعي):شم ع اوالي عبد)

 4 العزيز إقماة الصنوبر اكت9   قم)

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

املدني) السيد  عين  (: التسيير)

للشركة) وحيد  اسير  البوحميدي 

.G9بطمقته)39م3م

التسجيل) اع  (: القمنوني) اإليداع 

بملسجل التجم ي تم بكتمبة الضبط)

بمملحكمة اإلبتدائية بملقنيطرة بتم يخ)

94مم8  تحت عدد) م)3)) فبراير) 6م)

بملسجل) و536م) اإليداع  بسجل 

الترتيبي)3)593)بملسجل التحليلي).
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GARB

TEL : 35.37.93.(9.78

GSM : 35.65.96.46).م

STE. KM-USINAGE

SARL AU

5م  بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة) واملسجل  م)3)) ينمير)

م)3))وضع القمنون) )))ينمير) بتم يخ)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

 KM-USINAGE بشريك) احدودة 

حيث تم ام يلي تأسيس لشركة تحمل)

الخصمئص التملية):

.KM-USINAGE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

 أ3 اململ):)حدد في)33.333.33م 

قسمة) 333م) إلى) اقسمة  د هم 

إ تممعية ان فئة)33م)د هم لفمئدة:

333م  الكتماي) اصطفى  السيد 

حصة.

الهدف):

)ايكمنيكي.

أشغمل اختلفة والبنمء.

تجزئة) احل  (: اإل تممعي) املقر 

السمكنية) الصنمعية  املنطقة  ((33

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

اصطفى) السيد  عين  (: التسيير)

الكتماي اسير وحيد للشركة بطمقته)

.Z(5637(

التسجيل) اع  (: القمنوني) اإليداع 
بملسجل التجم ي تم بكتمبة الضبط)
بمملحكمة اإلبتدائية بملقنيطرة بتم يخ)
377م8  عدد) تحت  م)3)) فبراير) (9
بملسجل) و363م) اإليداع  بسجل 
الترتيبي و58869)بملسجل التحليلي).
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GARB

TEL : 35.37.93.(9.78
GSM : 35.65.96.46).م

STE. PRO’COM FAMILY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ADRESSE : LOT(N°86 AV. MLY
 ABDELAZIZ LOTISSEMENT

 MUSSARA BUREAU N°5
KENITRA

RC : 58535
مم  بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بملقنيطرة) واملسجل  م)3)) ينمير)
م)3))وضع القمنون) )م)ينمير) بتم يخ)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
احدودة)PRO’COM FAMILY)حيث)
تحمل) لشركة  تأسيس  يلي  ام  تم 

الخصمئص التملية):
.PRO’COM FAMILY(:(التسمية

ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 
اسؤولية احدودة.

 أ3 اململ):)حدد في)33.333.33م 
قسمة) 333م) إلى) اقسمة  د هم 
إ تممعية ان فئة)33م)د هم لفمئدة:

السيدة نمدية أيوب)433)حصة.
السيد أسماة زالل)333)حصة.

السيدة سم ة شطري)333)حصة.
الهدف):

)وكملة إشهم  وتنظيم األحداث.
شم ع) (86 :) قم) اإل تممعي) املقر 
اوالي عبد العزيز تجزئة اسم  اكت9)

 قم)5)القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

نمدية) السيدة  عينت  (: التسيير)
أيوب اسيرة وحيدة للشركة بطمقتهم)

.B7(8353
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التسجيل) اع  (: القمنوني) اإليداع 
بملسجل التجم ي تم بكتمبة الضبط)
بمملحكمة اإلبتدائية بملقنيطرة بتم يخ)
47مم8  تحت عدد) م)3)) فبراير) ((8
بملسجل) و396م) اإليداع  بسجل 
الترتيبي و58535)بملسجل التحليلي).
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STE. TERPER LEKA
SARL

 ADRESSE : DOUAR(OULED
 MESBAH ROUIF BAHHARA

OULAD AYAD SOUK EL ARBAA
RC : N°26759

عمم) احضر  مع  بمقت�سى 
في8)  املنعقد  للشركة  إستثنمئي 
بسوق) واملسجل  ((3(3 ديسمبر)
أ بعمء)بتم يخ)5))ينمير)م)3)،)قر  ام)

يلي):
ذات) لشركة  النهمئي  التفكيك 
 TERPER LEKA احدودة) اسؤولية 
وتعيين السيد عبد العملي) ش.ذ.م.م،)
القصري افكك للشركة وتم تخويله)
 ميع الصالحيمت ان أ ل إنهمء)كل)

العمليمت املتعلقة بملتفكيك.
بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
بسوق) اإلبتدائية  بمملحكمة  الضبط 
بتم يخ (2021/08 تحت  قم)  أ بعمء)

 7))ينمير)م)3) .
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GARB

TEL : 35.37.93.(9.78
GSM : 35.65.96.46).م

STE. HIBA PERTRANS
SARL A A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 ADRESSE :DAOUAR(RIAH
 MOULAY BOUSSELHAM SOUK

EL ARBAA
RC : 26967

حصص) بيع  عقد  بمقت�سى 
عمم) واحضر  مع  إ تممعية 

استثنمئي للشركة بتم يخ فمتح فبراير)
فبراير) (3 بتم يخ) واملسجلة  م)3))

م)3)،)قر  ام يلي):
بمع) (: إ تممعية) حصص  بيع 
السيد احسن ااراغي)533)حصة في)
HIBA PERTRANS))ش.ذ.م.م) شركة)
لفمئدة) للحصة  د هم  33م) بقيمة)

السيد عبد االاله املرا غي.
التملية) التغييرات  تمت  وعليه 

بملقمنون األسم�سي للشركة):
املوا د) و7) (6  دول  قم)

والرأسممل.
قد ه) ابلغ  للشركة  و د 
إلى) اقسمة  د هم  33.333.33م)
333م)قسمة إ تممعية)333م)بقيمة)

33م)د هم للحصة اوزعة كملتملي):
املرا غي) االاله  عبد  السيد 
333م  تمثل) د هم  33.333.33م)

حصة إ تممعية.
د هم) 33.333.33م) (: اجموع)

333م)حصة إ تممعية.
القمنوني) الشكل  تغيير  تم  كمم 
اسؤولية) ذات  شركة  ان  للشركة 
اسؤولية) ذات  شركة  إلى  احدودة 

احدودة بشريك واحد.
وتقر  تعيين وتسمية السيد عبد)
 GB 83)78م االاله املرا غي بطمقته)

اسير للشركة.
بكتمبة) تم  (: القمنوني) اإليداع 
لسوق) اإلبتدائية  بمملحكمة  الضبط 
األ بعمء)الغرب بتم يخ)8)فبراير)م)3) 

تحت عدد)2021/12.
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STE. BAUENER
SARL

الرأسممل : 533.333.33 د هم
4م شم ع الجزائر شقة 3م حسمن 

الربمط
إحداث تغييرات في شركة ذات 

اسؤولية احدودة
الطم ئ) العمم  الجمع  عقد  تم 
 STE. BAUENER SARL لشركة)
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 
3)3)،) أسمملهم ديسمبر) فمتح  يوم 

اقرهم) د هم،) (533.333.33  

اإل تممعي)4م)شم ع الجزائر شقة)3م 

إلى) التوصل  تم  وقد  الربمط  حسمن 

القرا ات التملية):

تغيير املقر اإل تممعي إلى العنوان))

ان)4م)شم ع الجزائر شقة)3م)حسمن)

7)شم ع الخير شقة) الربمط إلى إقماة)

سال) 33ممم) اركز املدينة حصين) (7

الجديدة.

تسديد)3/4)ان  أ3 امل الشركة.

تحيين النظمم األسم�سي.

تم إيداع السجل التجم ي بمكت9)

بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)) فبراير) 8م) بتم يخ)

م))م.
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BRIKAFRIK
SARL

إقماة بيت العزيز، تجزئة م، عمم ة 

)، اتجر م7، تمم ة

تأسيس شركة
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

م)3)،) فبراير) ( بملربمط بتم يخ فمتح)

للشركة) األسم�سي  النظمم  وضع  تم 

ذات املسؤولية املحدودة.

.BRIKAFRIK SARL(:(التسمية

بيت  إقماة   : اإل تممعي  املقر 

اتجر   ،( عمم ة  م،  تجزئة  العزيز، 

م7، تمم ة.

الهدف اإل تممعي :

تم ر عقمقير بملتقسيط.

اقمول في أعممل البنمء.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع 

السجل التجم ي.

فمتح  ان  تبتدئ   : اململية  السنة 

ينمير إلى م3 ديسمبر ان كل سنة ام 

تم يخ  ان  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
الشركة  إن  أسممل   : اململ   أ3 

د هم  33.333م  ابلغ  في  حدد  قد 

فئة  ان  حصة  333م  إلى  اقسمة 

33م د هم للحصة الواحدة.

333 حصة للسيد سمير اوعة.

733 حصة للسيد خملد اوعة.

املسير : السيد سمير اوعة.

التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 

م38)3م.
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SEBAI SERVICE شركة

ش.م.م.ش.و

بملربمط) اؤ خ  احضر  بمقت�سى 

بتم يخ)6م)نوفمبر)3)3))للجمع العمم)

 SEBAI PHOTO(الغير العمدي لشركة

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد،) أسمملهم)33333.33م 

اقرهم اإل تممعي شم ع عمر) د هم،)

ابن الخطمب شقة)))اكدال الربمط.

تم اإلقرا  على ام يلي):

تحويل املقر اإل تممعي ان شم ع)

اكدال) (( شقة) الخطمب  ابن  عمر 

وزنقة) املقمواة  شم ع  إلى  الربمط 

الطمبق الثملث) م)) أبيد من العمم ة)

 قم الدا )9)حي املحيط الربمط.

الزيمدة في أنشطة الشركة إلى:

)اختبر الصو  واستوديو الصو .

وأ هزة) التصوير  اعدات  تم ر 

الكمبيوتر.

بيع األ هزة والتجهيزات املكتبية.

التصوير) اواد  وتصدير  استيراد 

وأ هزة الكمبيوتر واعدات املكمت9.

تغيير اسم الشركة املعروف بمسم)

إلى) ( (SEBAI PHOTO SARL AU

.SEBAI SERVICE SARL AU

اكت9) ( تم اإليداع القمنوني لدى)

بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 

تحت  قم) م)3)) فبراير) (4 بتم يخ)

3793مم.
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DROGUERIE NAJEM
SARL AU

 ADRESSE : MAGASIN(N°
 167 RUE(NAJEM(BAHRI

 LOTISSEMENT NAJEM EL
 BAHRI 15252 SIDI(ALLAL

BAHRAOUI
وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) لشركة  األسم�سي  القمنون 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بملخصمئص التملية):
 DROGUERIE (: التسمية)

.NAJEM
اسؤولية) (: القمنوني) الشكل 

احدودة))ذات الشريك الوحيد.
الهدف اإل تممعي):

تم ر عقمقير بملتقسيط.
بيع اواد البنمء.

اقمول األشغمل املختلفة أو البنمء.
املدة : 99 سنة ابتداء ان تم يخ 

تسجيلهم بملسجل التجم ي.
املسير : السيد بوحسيس اولود.

د هم  33.333.33م   : الرأسممل 
اوزعة على الشكل التملي :

333م  اولود  بوحسيس  السيد   
حصة.

67م  اتجر   : اإل تممعي  العنوان 
زنقة نجم بحري تجزئة نجم البحري 

)5)5م سيدي عالل البحراوي.
ان  تبتدئ   : اإل تممعية  السنة 

فمتح ينمير إلى م3 ديسمبر.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 44 تحت  قم  بتيفلت  اإلبتدائية 

بتم يخ 8م فبراير م)3).
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 BOULANGERIE CHOUKRI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
الشريك الوحيد

الرأسممل قد ه : 33.333.33م د هم
اقرهم :  قم 55)م بشم ع عبد هللا 
بن اسعود العيميدة تجزئة سيدي 

عبد هللا سال
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

)تبعم للعقد العرفي بتم يخ)3)فبراير)
فبراير) (8 املسجل بسال بتم يخ) م)3))
م.م.) شركة  قوانين  وضع  تم  م)3))

ذات املميزات التملية):

 BOULANGERIE (: التسمية)
.CHOUKRI  SARL AU

ذات  شركة   : القمنوني  الشكل 
)الشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد).
بشم ع) 55)م) املقر الرئي�سي :  قم)
عبد هللا بن اسعود العيميدة تجزئة)

سيدي عبد هللا سال.
الهدف اإل تممعي):

اخبزة.
الرأسممل):)حدد  أسممل الشركة)
إلى) اقسمة  د هم  33.333.33م) في)
33.33م)د هم) 333م)حصة ان فئة)

للحصة اوزعة على الشكل التملي):
333م  السيد عبد العزيز شكري)

حصة.
تسير الشركة ان طرف) التسيير:)
غير) ملدة  العزيز شكري  عبد  السيد 

احدودة.
التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

.3(979
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FIDUCIAIRE APIMO
 SARL

العمم) الجمع  احضر  بمقت�سى 
ينمير) 9م) بتم يخ) املنعقد  اإلستثنمئي 
تم) املحين  األسم�سي  والنظمم  م)3))

ام يلي):
تعيين السيد عبد الرحيم طهم ي)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  ديد 

احدودة.
للشركة) األسم�سي  النظمم  تحيين 
وتعديل الفصول التي شملهم التغيير.
كتمبة) لدى  القمنوني  اإليدع  وتم 
بملربمط) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
تحت  قم) م)3)) فبراير) 8م) بتم يخ)

7م)ممم.
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AB GISEMENTS VERTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بتم يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) م)3)) فبراير) 5م)
ذات املسؤولية املحدودة خصمئصهم)

كملتملي):

 AB GISEMENTS (: التسمية)

.VERTS

ذات  شركة   : القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة.

الهدف :

البحث والتنقي9 على املعمدن.

املقر اإل تممعي :  قم 73م) زنقة 

زيتون سيكتو  النهضة لعيميدة سال.

 أسممل الشركة : 33.333م د هم 

اقسمة كملتملي :

السيد فريد بو زة 533 حصة.

 533 العسملي  حفيظ  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

فريد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

التعريف  لبطمقة  الحمال  بو زة 

والسيد   V65(36 الوطنية  قم 

لبطمقة  الحمال  العسملي  حفيظ 

 A(م65م( الوطنية  قم  التعريف 

اسيرين للشركة ملدة غير احدودة.

بملسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بسال  اإلبتدائية  للمحكمة  التجم ي 

تحت  قم 997)3.

739 P

 SOCIETE THE CHANGE

GROUP

SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي بتم يخ)8)ينمير)

خصمئص) بعض  تغيير  تم  م)3)،)

 THE CHANGE GROUP الشركة)

SARL AU)كملتملي):

امدوح) ااين  السيد  فوت 

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

حصصه) مAB(7(39) ميع   قم)

اإل تممعية وقد هم)3333))حصة إلى)

السيد نعيمة شممد الحمالة لبطمقة)

.AA53(8((التعريف الوطنية  قم

ان القمنون) و8) (7 تغيير الفصول)

األسم�سي للشركة كملتملي):

الشركة) امل  تجديد  أ3  تم 

إلى) اقسمة  د هم  ((.333.333 في)

33مد هم) أصل) ان  حصة  ((3333

كمآلتي):

 (3333 شممد) نعيمة  السيدة 

حصة.

املجموع):)3333))حصة.

تحيين القمنون األسم�سي للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليدع  تم 

اإلبتدائية بسال بتم يخ)8)فبراير)م)3) 

تحت  قم)35937.
قصد النشر واإلعالن

740 P

شركة زهرة الجبل

شركة ذات اسؤولية احدودة

اقرهم اال تممعي : قطمع أو الرقم 

م86م حي الرحمة سال

الهمتف : 5.99.55م.36.69

تمسيس شركة 
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) م)3)،) فبراير) 5م) بملقنيطرة يوم)

وضع القمنون االسم�سي لشركة ذات)

بملخصمئص) املحدودة  املسؤولية 

التملية):

التسمية):)زهرة الجبل.

اقرهم اال تممعي):)قطمع أو الرقم)

م86م)حي الرحمة سال.

املدة):)99)سنة.

اوضوع الشركة):)تدبير االستغالل)

الخبز) انتجمت  تصنيع  ( الصنمعي،)

والفطمئر،)استيراد وتصدير.

33.333م  (: الشركة)  أسممل 

د هم.

التسيير):)أسند الى السيدة غزالن)

الزوا ي والسيد يمسر بوالنت.

التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

5م  بمملحكمة االبتدائية بسال بتم يخ)

تجم ي  قم) سجل  م)3)،) فبراير)

.3(967

741 P
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شركة د م د تور
شركة ذات اسؤولية احدودة

اقرهم اال تممعي : م3 زنقة امتير 
عبد السالم بن احمد املكت9  قم 
) فمل فلو ي اقماة  يمض الزيتون 

القنيطرة
الهمتف : 5.99.55م.36.69

تمسيس شركة 
اسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) م)3)،) فبراير) مم) بملقنيطرة يوم)
وضع القمنون االسم�سي لشركة ذات)
بملخصمئص) املحدودة  املسؤولية 

التملية):
التسمية):)د م د تو .

زنقة امتير) م3) (: اقرهم اال تممعي)
املكت9  قم) بن احمد  السالم  عبد 
الزيتون) فمل فلو ي اقماة  يمض  ((

القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

اوضوع الشركة):)نقل االشخمص،)
نقل البضمعة والنقل املد �سي.

33.333م  (: الشركة)  أسممل 
د هم.

التسيير):)أسند الى السيد انصو )
دحو.

التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 
مم  بمملحكمة االبتدائية بسال بتم يخ)
تجم ي  قم) سجل  م)3)،) فبراير)

م5893.
742 P

STE PARMAR
شركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
اؤ خ في تمم ة بتم يخ)8)فبراير)م)3)،)
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة بشريك وحيد.
فروع او وكمالت الشركمت التجم ية)

التي يو د اقرهم بملخم ج.
تصليح) (: اال تممعي) الهدف 

وصيمنة املعدات االلكترونية.
 اسممل الشركة):)33.333م)د هم)
فئة) ان  حصة  333م) الى) اقسمة 

33م)د هم للحصة الواحدة.
(.... امهيش  انممل) بم ام   السيد 

333م)حصة.
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التمسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع)

السجل التجم ي.
ان فمتح ينمير الى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة امعدا السنة)

االولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
القمهرة شقة) شم ع  9)م) (: املقر)

 قم)))تمم ة.
امهيش) بم ام   السيد  (: املسير)

 انممل.
(: التجم ي) بملسجل  التقييد  تم 

367)3م)تمم ة.
743 P

STE YES COFEE
شركة ذات اسؤولية احدودة

 اسمملهم : 33.333م د هم
اقرهم ال تممعي : عمم ة  قم 33 
شقة  قم 8 شم ع اوالي أحمد 

لوكيلي حسمن الربمط
تمسيس شركة 

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)
5م)ينمير)م)3)،)تمسست شركة ذات)
الخصمئص) في  احدودة  اسؤولية 

التملية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

STE YES COFFEE)ش.ذ.م.م.
املوضوع):)الشركة لهم كموضوع في)

املغرب كمم في الخم ج.
بيع القهوة.

املدة):)99)سنة.
:) اسممل) اال تممعي)  أسممل 
د هم) 3.333م) في) احدد  اال تممعي 
اقسمة على)433)حصة ان فئة)33م 
د هم للحصة الواحدة اكتتبة بمسم)

الشركمء)كمم يلي):
السيد احسين الحنتيتي)3.333) 

د هم)....)33))حصة.
 (3.333 (.. لبنى شقرون) السيدة 

د هم)...)33))حصة.
 33 عمم ة  قم) (: اال تممعي) املقر 
أحمد) اوالي  شم ع  (8 شقة  قم)

لوكيلي حسمن الربمط.
املدة):)ادة الشركة احددة في)99 

سنة ابتداء)ان يوم التمسيس.

ويسيرهم) الشركة  يدير  (: االدا ة)
غير) ملدة  الحنتيتي  احسين  السيد 

احددة.
%لالحتيمط القمنوني،) (5 (: اال بمح)
لقرا ) تبعم  يضمف  أو  يوزع  والبمقي 

الشريك الوحيد أو الشركمء.
االيداع) تم  (: القمنوني) االيداع 
القمنوني بمملحكمة التجم ية بملربمط)
وقيدت بملسجل التجم ي تحت  قم)

5م496م)بتم يخ)7م)فبراير)م)3).
بمثمبة اقتطف وبيمن

املسير

744 P

 STE INSI BIOTIQUE
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة
بشريك وحيد

 اسمملهم : 33.333م د هم
اقرهم ال تممعي : عمم ة  قم 33 
شقة  قم 8 شم ع اوالي أحمد 

لوكيلي حسمن الربمط
تمسيس شركة 

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ)
تمسست شركة ذات) م)3)،) ينمير) (5
اسؤولية احدودة بشريك وحيد في)

الخصمئص التملية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)
STE INSI BIOTIQUE)ش.ذ.م.م.ش.و
املوضوع):)الشركة لهم كموضوع في)

املغرب كمم في الخم ج.
اقمول في تدبير العمليمت التجم ية)

والصنمعية والفالحية.
اقمول في االشغمل العمواية.

املدة):)99)سنة.
:) اسممل) اال تممعي)  أسممل 
د هم) 3.333م) في) احدد  اال تممعي 
اقسمة على)433)حصة ان فئة)33م 
د هم للحصة الواحدة اكتتبة بمسم)

الشركمء)كمم يلي):
33.333م  بلبكري) زكريمء) السيد 

د هم)....)333م)حصة.

 33 عمم ة  قم) (: اال تممعي) املقر 
أحمد) اوالي  شم ع  (8 شقة  قم)

لوكيلي حسمن الربمط.

املدة):)ادة الشركة احددة في)99 
سنة ابتداء)ان يوم التمسيس.

ويسيرهم) الشركة  يدير  (: االدا ة)
السيد زكريمء)بلبكري ملدة غير احددة.
5)%)لالحتيمط القمنوني،) (: اال بمح)
لقرا ) تبعم  يضمف  أو  يوزع  والبمقي 

الشريك الوحيد أو الشركمء.
االيداع) تم  (: القمنوني) االيداع 
القمنوني بمملحكمة التجم ية بملربمط)
وقيدت بملسجل التجم ي تحت  قم)

3م496م)بتم يخ)7م)فبراير)م)3).
بمثمبة اقتطف وبيمن

املسير

745 P

STE INJA BAT CO NEGOCE
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة
بشريك وحيد

اقرهم اال تممعي : 5م شم ع االبطمل 
شقة  قم 4 اكدال الربمط

تبعم ملداوالت الجمع العمم الغير)
م)3)  ينمير) (5 يوم) املنعقد  العمدي 
INAJA BAT CO NEGOCE لشركة)
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 
33.333م  بقشريك واحد،) اسمملهم)
ان) الرفع  على  االتفمق  تم  د هم،)
د هم) (533.333  اسممل الشركة الى)
بتحويل اسمهممت نقدية الى حصص)
 6 ا تممعية وبذلك يكون الفصلين)
و7)ان القمنون االسم�سي قد تغير كمم)

يلي):
د هم) (533.333  اسممل حدد في)
حصة ا تممعية،) (5333 الى) اقسم 
63)%)احر ة نقدا ان طرف الشريك)

الوحيد السيد اد يس البمز.
للشركة) اال تممعي  املقر  تحويل 
 4 االبطمل شقة  قم) شم ع  5م) ان)
 (3( اكدال الربمط الى بلوك ج  قم)
م) الكفمح ح ي  الحوار شم ع  ديو  

الربمط.
القمنوني لدى) وقد وضع االيداع 
7م  يوم) بملربمط  التجم ية  املحكمة 

فبراير)م)3)،)تحت  قم)36مممم.
عن النسخة والنص

746 P
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 STE INTERNATIONAL
TECHNOLOGY SERVICES

.S.A

شركة اسمهمة
 أسمملهم : 333.333.م د هم

اقرهم اال تممعي : 34م شم ع عبد 

املوان، الطمبق السمبع الدا البيضمء

السجل التجم ي  قم : 7م943) 

الدا البيضمء

)اجلس االدا ة) بمقت�سى احضر)
تقر ) ((3(3 ديسمبر) ((5 في)  املنعقد 

ام يلي):

 RACHID السيد) استقملة 

AKANSOUS)ان اهماه كمدير عمم)

للشركة.

YAHIA CHRAIBI السيد) تعيين 

كمدير عمم  ديد بملشركة.

بكتمبة) القمنوني  االيداع  تم 

التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 

بملدا البيضمء)بتم يخ)8)فبراير)م)3)،)

تحت  قم)764585.
قصد النشر واالعالن

747 P

 STE OPERATION GLOBAL
SERVICES

.S.A

شركة اسمهمة
 أسمملهم : 5.333.333 د هم

اقرهم اال تممعي : املدين الخضراء، 

كمابيس البنك املغربي للتجم ة 

الخم  ية، املبنى أ م، بوسكو ة 

الدا البيضمء

السجل التجم ي  قم : 3)76م4

 الدا البيضمء

بمقت�سى احضر))اجلس الرقمبة))
تقر  ((3(3 ( فبراير) ((4 في)  املنعقد 

)ام يلي):

املفضل) السيد  استقملة 

الحالي�سي ان اهماه كعضو اجلس)

الرقمبة.
بنجلون) اد يس  السيد  اختيم  

السيد) بدل  الرقمبة  اجلس  كعضو 

املفضل الحالي�سي.

بكتمبة) القمنوني  االيداع  تم 
التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 
فبراير) 6م) بتم يخ) بملدا البيضمء)

م)3)،)تحت  قم)7)7658.
قصد النشر واالعالن

748 P

 PHARMACIE L'HONNEUR
SARL AU

اقرهم اال تممعي : اقماة االاين 
عمم ة 3م احل B4 سال الجديدة

 أسمملهم : 3.333م د هم
(: اال تممعية) التسمية 

.PHARMACIE L'HONNEUR
ذات) شركة  (: القمنوني) الشكل 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.
املقر الرئي�سي):)اقماة االاين عمم ة)

3م)احل)B4)سال الجديدة.
البيع) (: اال تممعي) الهدف 
الصيدالنية) للمواد  بملتقسيط 
الطبية) واملواد  صيدالنية  والشبه 

والتجميلية.
د هم) 3.333م) (:  أسممل الشركة)
اقسمة الى)33م)حصة ان فئة)33م 

د هم للحصة الواحدة.
الشريكة الوحيدة):)سهمم بولعود)

33م)حصة.
املدة):)99)سنة ان تم يخ التمسيس)

النهمئي للشركة.
ان فمتح ينمير الى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر ان كل سنة امعدا السنة)

االولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
املسير):)سهمم بولعود.

 قم السجل التجم ي):)953)3.
749 P

STE EURODEFIS
EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 35.((.48.47.(4

STE BAXTER MOROCCO
 SARL

شركة ذات اسؤولية احدودة
نقل املقر اال تممعي للشركة

استقملة املسير
تعيين اسير  ديد

بمو 9 تقرير الجمع العمم املؤ خ)
اتخذ شركمء) (،(3(3 ديسمبر) ((9 في)

شركة)BAXTER MOROCCO)شركة)
املسجلة) احدودة،) اسؤولية  ذات 
تحت  قم) التجم ي  السجل  في 
الدا البيضمء،) في  الواقعة  (((5653
املنطقة الصنمعية  ممعة الحضرية)
377م  الثملث) املسم   (( لسمسفة)
الدا البيضمء،) م) الطمبق) أ،) عمم ة 

القرا ات التملية):
لشركة) اال تممعي  املقر  نقل 
الحضرية) الصنمعية  املنطقة  الى 
املشتركة املنطقة الصنمعية  ممعة)
الثملث) املسم   (( الحضرية لسمسفة)
377م)عمم ة أ الطمبق)))الدا البيضمء.
كمسير) برنم د  بمسكمل  السيد 

وحيد.
 PATEL TRUSHAR تعيين السيد)

كمسير وحيد لفترة غير احدودة.
النظمم) في  املقمبل  التعديل 

االسم�سي.
بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 
التجم ية بملدا البيضمء)بتم يخ)))نونبر)

م)3)،)تحت  قم)5م)765.
750 P

 STE RABAT SERVICE
EDUCATION

SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد
تمسيس شركة

حر ) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم) م)3)،) ينمير) م)) بتم يخ) بملربمط 
ذات) لشركة  االسم�سي  النظمم  وضع 
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيمم يلي):
 RABAT SERVICE (: التسمية)

.EDUCATION
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
التد ي9) (: الشركة) ان  الغمية 
والنشمط) واملنع  والنصمئح  والحدث 

الالانهجي.
املقر):)اقماة)33)شقة  قم)8)شم ع)

اوالي أحمد لوكيلي حسمن الربمط.

سنة) (99 حددت ادتهم في) (: املدة)
اعتبم ا ان تم يخ تمسيسهم النهمئي.

 اسممل))الجممعي):)3.333م)د هم)
املوزع كمم يلي):

3.333م  كصمب) هم ر  السيدة 
د هم)..)33م)حصة.

تسير الشركة ان طرف) (: االدا ة)
غير) ملدة  كصمب  هم ر  السيدة 

احددة.
ام بين فمتح) (: السنة اال تممعية)

ينمير الى اتم ديسمبر.
لقد تم االيداع القمنوني بمملحكمة)
التجم ية بملربمط تحت  قم)4م)ممم.
751 P

 STE GLOBAL MAPPING
CONSEIL
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة
بشريك وحيد

CAPITAL : 50.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°18

 COMPLEXE IDRIS II BUREAU
 N°3 1ER(ETAGE(RUE(ABDA

BETTANA SALE
تمسيس شركة

تم انجمز القمنون االسم�سي بتم يخ)7 
ينمير)م)3))بسال،)تم تمسيس شركة)
بمسمهم) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد،)بمملواصفمت التملية):
 STE GLOBAL (: التسمية)

.MAPPING CONSEIL SARL AU
اسمح) خبير  اهند3  (: لنشمط)
واالعممل) الد اسمت  طبوغرافي،)

الطبوغرافية.
ارك9 اد يس) 8م) (: املقر الرئي�سي)
II)اكت9  قم)3،)الطمبق االول،)شم ع)

عبدة بطمنة سال.
تحديد) تم  (: الشركة)  اسممل 
د هم اقسمة الى) (53.333 (  اسممل)

533)سهم بقيمة)33م)د هم.
املدة):)99)سنة ان التمسيس.

ان فمتح ينمير الى) (: السنة اململية)
م3)ديسمبر.
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هو) الشركة  يسير  (: التسيير)

الفمخو ي) السيد  الوحيد  الشريك 

كممل ملدة غير احدودة.

بملسجل) الشركة  تسجيل  تم 

بسال) االبتدائية  بمملحكمة  التجم ي 

تحت  قم)879)3.

752P

شركة الرباط ركال

ش.م.م.الشريك الوحيد

39) قطمع ) يمض أوالد اطيع

تمم ة

العمم) الجمع  انعقمد  اثر  على 

 (3(3 يوليو) ((3 بتم يخ) االستثنمئي 

 (6 بتم يخ) واملسجل  تمم ة  بمدينة 

الوحيد) الشريك  قر   ((3(3 غشت)

بمدينة) الكمئنة  الربمط  كمل  لشركة 

تمم ة  قم)39))قطمع)))الريمض أوالد)

اطع ام يلي):

م)-)تغيير الهدف اال تممعي لشركة)

فأصبح على الشكل التملي):

وآليمت) بوسمئل  ابرد  اخزن 

اكنيكية تشتغل طبيعيم بقوة  بمئية)

ال تقل عن)33م)حصمن.

))-)قبول استقملة السيدة أزكري)

ان اهمم تسيير الشركة.

أيت) اليكة  السيدة  تعيين  (- (3

سيدي ابراهيم اسيرة لشركة لفترة)

غير احدودة.

تعهد املسيرة الجديدة بملتزام) (- (4

في) لشركة  األسم�سي  القمنون  ببنود 

اسؤوليمتهم.

5)-)التصديق على االئمة القمنون)

التغييرات) اع  لشركة  األسم�سي 

الجديدة.

لدى) القمنوني  االيداع  تم  لقد 

الربمط) ملدينة  التجم ية  املحكمة 

بتم يخ فمتح ديسمبر)3)3))تحت  قم)

8م58.

753 P

SAHAM EUROPE

شركة اسمهمة

 أسمملهم : 333.333 د هم

املقر اإل تممعي : الدا البيضمء، حي 

بالطو، التقى عبد املوان وزنقة 

او يللو، الطمبق الخماس

السجل التجم ي عدد : 336935 

الدا البيضمء

............................................................

............................................................

........................................................

بملجريدة) وقع  خطأ  استد اك 

 (7 ( بتم يخ) (5653 عدد) الرسمية 

)3م  املوافق) 443م) اآلخرة)  ممدى 

بمإلعالن الذي يحمل) م)3))) فبراير)

 قم)6مP 5)الصفحة)353).

.........................................................................

..............................................................................

......................................................

............................................................

بدال ان):

 335935 عدد) التجم ي  السجل 

الدا البيضمء.

.....................................................

..........................................................

..........................................................

عدد) التجم ي  السجل  (: يقرأ)

336935)الدا البيضمء.

.....................................................

...........................................................

..........................................................

..........................................................

البمقي بدون تغيير).

 MEDEN HEAL THCARE
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 أسمملهم : 3333)4م د هم

املقر اإل تممعي : الدا البيضمء، 
6م)، شم ع الز قطوني، الطمبق 

السمد3
السجل التجم ي  قم : م33693 

الدا البيضمء
.....................................................
..........................................................

..........................................................
بملجريدة) وقع  خطأ  استد اك 
3م  ( بتم يخ) (5648 عدد) الرسمية 
 (7( املوافق) 443م) األولى)  ممدى 
يحمل) الذي  بمإلعالن  م)3))) ينمير)

 قم)P 433)الصفحة)536م.
.........................................................................

..............................................................................

............................................................

............................................................
.....................................................

بدال ان):
اإلكتتمب) أفضلية  حق  إلغمء)
 MEDEN HEAL لصملح) للشركة 

  THACARE SA
يقرأ):)إلغمء)حق أفضلية اإلكتتمب)
 MEDEN HEAL لصملح) للشركمء)

.THACARE SA
......................................................
...........................................................
...........................................................

البمقي بدون تغيير).

OASIS INDUSTRIE
شركة اسمهمة

 أسمملهم : 333.333.) د هم
املقر اإل تممعي : م3م، شم ع أنفم، 
إقماة أز و  قم مم ب الدا البيضمء
السجل التجم ي  قم : م5).436 

الدا البيضمء
..........................................................
.........................................................

............................................................
بملجريدة) وقع  خطأ  استد اك 
3م  ( بتم يخ) (5648 عدد) الرسمية 

 (7( املوافق) 443م) األولى)  ممدى 

يحمل) الذي  بمإلعالن  م)3))) ينمير)

 قم))P 45)الصفحة)536م.
.........................................................................

..............................................................................

........................................................

بدال ان):

للشركة،) العماة  اإلدا ة  يتولى 

تحت اسؤوليته،)شخص طبيعي غير)

املدير) بلق9  اإلدا ة،) اجلس   ئيس 

العمم.

.....................................................

...........................................................

..........................................................

يقرأ):

للشركة،) العماة  اإلدا ة  يتولى 

تحت اسؤوليته،)شخص طبيعي غير)

املدير) بلق9  اإلدا ة،) اجلس   ئيس 

العمم.

بكتمبة) القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 

بملدا البيضمء)بتم يخ)5م)ينمير)م)3) 

تحت عدد)383.م76.

.....................................................  

...........................................................

...........................................................

............................................................

البمقي بدون تغيير.

بملجريدة) وقع  خطأ  استد اك 

 5 ان) بتم يخ  م565) عدد) الرسمية 

)7م  املوافق) 443م) اآلخرة)  ممدى 

بمإلعالن الذي يحمل) م)3))) فبراير)

 قم)P 4(8)الصفحة)875).
.........................................................................

..............................................................................

IRRI-EST شركة

ش.م.م
.........................................................................

..............................................................................
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بدال ان):
IRRI-EST شركة

ش.م.م
هبة الكية الرقبة لححص 

إ تممعية
بنسبة) املحفوظي  حرية  السيدة 
حصة) (3633 أي الكية  قبة) (% 3م)

إ تممعية.
بنسبة) املحفوظي  يمسين  السيد 
حصة) (43(3 أي الكية  قبة) (% )م)

إ تممعية.
بنسبة) املحفوظي  عصمم  السيد 
حصة) (3(43 الكية  قبة) أي  (% (9

إ تممعية.
بنسبة) املحفوظي  أسماة  السيد 
حصة) (3(43 الكية  قبة) أي  (% (9

إ تممعية.
7643م  الكية  قبة) املجموع 

حصة إ تممعية.
.....................................................
...........................................................

..........................................................
يقرأ):

IRRI-EST شركة
ش.م.م

هبة الكية الرقبة لححص 
إ تممعية

بنسبة) املحفوظي  حرية  السيدة 
حصة) (3633 أي الكية  قبة) (% 3م)

إ تممعية.
بنسبة) املحفوظي  يمسين  السيد 
حصة) (43(3 أي الكية  قبة) (% )م)

إ تممعية.
بنسبة) املحفوظي  عصمم  السيد 
حصة) (3(43 الكية  قبة) أي  (% (9

إ تممعية.
بنسبة) املحفوظي  أنس  السيد 
حصة) (3(43 الكية  قبة) أي  (% (9

إ تممعية.
بنسبة) املحفوظي  أسماة  السيد 
حصة) (3(43 الكية  قبة) أي  (% (9

إ تممعية.
7643م  الكية  قبة) املجموع 

حصة إ تممعية.

......................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

البمقي بدون تغيير فيه.

املركز الجهوي لالستثمم 

) هة الدا البيضمء-)سطمت

MOKHLIS TRUCKS
 SARL 

بمقت�سى عقد)))بتم يخ)))7))ينمير)

النظمم) وضع  تم  بسطمت  ((3(3

املسؤولية) ذات  لشركة  ( ( األسم�سي)

الخصمئص) تحمل  والتي  املحدودة 

التملية):

  MOKHLIS TRUCKS (: التسمية)

 SARL

))الصفة))القمنونية):)شركة ذات) (

املسؤولية املحدودة))))

 TRANSPORT(:(الهدف اال تممعي

                       . DE MARCHANDISES

 أ3 اململ):)حدد  أسممل الشركة)

بمبلغ))33.333م)د هم في يد):

احمد اخلص)3.333م)د هم

 93.333 اخلص) الدين  صالح 

د هم

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.

املقر اال تممعي):)حي ابروكة زنقة)

عنمبة))الرقم)5)سطمت.

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

غير) ملدة  ( الجعيدي) حمزة  للسيد 

احدودة.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

االبتدائية) ( بمملحكمة) القمنوني 

بسطمت تحت  قم)91/2020)كمم تم)
التجم ي) بملسجل  الشركة  تسجيل 

3)3))تحت عدد) 9))ينمير) ( ( ( ( بتم يخ)

.  5787

1 C

ESPACE OLIVE
شركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك واحد
اؤ خ))))))))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(: شركة) تأسيس  ( تم) قد  ( بأسفي)

.ESPACE OLIVE
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد
والتي تحمل الخصمئص التملية):)

الصفة القمنونية):))))
احدودة)) اسؤولية  ذات  شركة  (

بشريك واحد
الهدف اال تممعي):

املخل9) الزيتون  تسويق  و  انتمج 
واملمئدة.

د هم)) (43.333 (: اململ)  أ3 
33م  حصة بقيمة) (433 اقسمة إلى)
املودعة ان) الواحدة  للحصة  د هم 
 43.333 ( طرف السيد ايوب بو دى)

د هم.
التسيير)):)السيد ايوب بو دى))

ادة):))99)سنة).
السنة اململية):

م3  غمية) الى  ينمير  م) ان) تبتدئ 
ديسمبر))ان كل سنة).

زنقة) (33 اال تممعي  قم) املقر 
السلطمن حي اشبم )))اسفي.

القيد بملسجل التجم ي تم بتم يخ))
5)فبرايرم)3))تحت الرقم)75)مم.

اقتطف للنشر واإلشهم 

2 C

TISSAGE   ELORCH
شركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك واحد
اؤ خ))))))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(: شركة) تأسيس  ( تم) قد  ( بأسفي)

.TISSAGE   ELORCH
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 
بشريك واحد والتي تحمل الخصمئص)

التملية):)
ذات) شركة  ( (: القمنونية) الصفة 

اسؤولية احدودة))بشريك واحد.
النسيج) اال تممعي:) الهدف 

التقليدي.

صنع و بيع االفرشة).

الخيمطة.

د هم)) 3.333م) (: اململ)  أ3 

33م  حصة بقيمة) 33م) اقسمة إلى)

املودعة ان) الواحدة  للحصة  د هم 

طرف.

3.333م  ( احمد) العرش  السيد 

د هم.

التسيير))))السيد العرش احمد))

ادة):))99)سنة)

السنة اململية):

م3  غمية) الى  ينمير  م) ان) تبتدئ 

ديسمبر ان كل سنة).

املقر اال تممعي))دوا  الهديل فرقة)

حسين غمبة نكة)))اسفي.

القيد بملسجل التجم ي تم بتم يخ)))

))أكتوبر)م)3)حت الرقم97)مم.
اقتطف للنشر واإلشهم 

3 C

))املركز الجهوي لالستثمم 

 هة بني االل)-خنيفرة

  FELHORRI TRAVAUX 
SARL

33.333DHم

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  (08/02/2021

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة)

 FELHORRI (: التسمية)

 TRAVAUX

اشغمل اتنوعة- (: غرض الشركة)

املتحركة) الرسوم  التجم ة-تنظيم 

للتظمهرات والفعمليمت

عنوان املقر اال تممعي):)كراج  قم)

)7م)الحي الجديد م ش ف،)خريبكة

ادة الشركة):)99)سنة.

33.333م  (: ابلغ  أسممل الشركة)

د هم.
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إلى) اقسمة  (: النقدية) الحصص 

د هم) 33م) فئة) ان  حصة  333م)

للحصة اوزعة على):))

حو ي عدنمن):)53.333))د همم.)

)فالحي سعيد):)53.333)د همم.

الحصص العينية:)

الشخصية) الشركمء) اسممء)

والعمئلية وعنموينهم):

)7م  حو ي عدنمن السمكن  قم)

خريبكة) ف،) ش  م  الجديد  الحي 

فالحي سعيد السمكنة حي يمسمين)) 

 قم)73،)خريبكة.

)توزيع االنصبة على الشركمء:)

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)

للسيد حو ي عدنمن والسيد فالحي)

ملدة) وكمسمهمين  كمسيرين  سعيد 

غير احدودة.)

ديسمبر) ب  القمنوني  االيداع  تم 

فبراير)م)3)))تحت  قم)6863.

4 C

))املركز الجهوي لالستثمم 

 هة بني االل)-خنيفرة

 EL MAATAOUI DE 

SECURITE PRIVEE
SARL AU 

33.333DHم

 اعالن عن تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك وحيد 
بتم يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  (03/02/2021

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

 EL MAATAOUI DE ( (: التسمية)

 SECURITE PRIVEE

األان) خداة  (: الشركة) غرض 

والحراسة

عنوان املقر اال تممعي):)كراج  قم)

بني) زنقة  م9) البقعة) اكر   قم  (53

اسكين حي ابشو ،)خريبكة.

ادة الشركة):)99)سنة.

33333م  (: ابلغ  أسممل الشركة)

د هم)

إلى) اقسمة  (: النقدية) الحصص 

د هم) 33م) فئة) ان  حصة  333م)

للحصة اوزعة على):))

املعطوي اراد):)33333م)د همم.)

الحصص العينية):)اسممء)الشركمء)

الشخصية والعمئلية وعنموينهم.

الحي) السمكن  اراد  املعطوي 

السكن) إسممعيل  اوالي  الجماعي 

الوظيفي،)الربمط.

)))))توزيع االنصبة على الشركمء):

التسيير) حق  أعطي  التسيير:) ( (

للسيد املعطوي اراد اسير واسمهم)

ملدة غير احدودة.

ب) القمنوني  االيداع  تم 

09/02/2021)تحت  قم)6847.

5 C

املركز الجهوي لالستثمم 

) هة الدا البيضمء-)سطمت

 SOCIETE FAKHR EL ARABE  

 DE CONSTRUCTION
 SARL.AU 

بتم يخ))) ( ( املحضر العمم) ( بمقت�سى)

اتخمد) تم  بسطمت  (2021/02/0

القرا ات))التملية):

التسمية

 ASARUM NEGOCE *SARL

 .A.U

 SOCIETE FAKHR EL عوض)

  ARABE DE CONSTRUCTION

SARL.AU

ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة

 Construction(:(الهدف اال تممعي(

       de(bâtiments(résidentiels(et(non

 résidentiels
 أ3 اململ):)حدد  أسممل الشركة)

بمبلغ))33.333م))د هم في يد):

33.333م   استغيت) العرب  فخر 

د هم

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.

(،( الكممل) حي  اال تممعي):) املقر 

بلوك أ،)شم ع أكمسيم  قم)3))سطمت.

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

للسيد فخر العرب استغيت ملدة غير)

احدودة.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

القمنوني بمملحكمة االبتدائية بسطمت))

تحت  قم)66/2021)كمم تم تسجيل)

 9 بتم يخ) التجم ي  بملسجل  الشركة 

فبرابر)3)3))تحت عدد5847 .

6 C

املركز الجهوي لالستثمم 

 هة الشموية و ديغة

 CABINET CLASSE 

COMPTABLE
SARL 

بتم يخ) عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بسطمت  (07/01/2021

ذات) لشركة  األسم�سي  النظمم 

تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصمئص التملية):

 CABINET (: التسمية)

  CLASSE  COMPTABLE

                        SARL

ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة

اكت9) (: اال تممعي) الهدف 

االستشم ة.

 أ3 اململ):)حدد  أسممل الشركة)

بمبلغ)33.333م))د هم في يد):

عزيز بلقسح)53.333)د هم

وليد  يمض)53.333)د هم

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.

الثمني) الطمبق  ( اال تممعي):) املقر 

 قم)78)شم ع الز قطوني سطمت)

التسيير) حق  أعطي  التسيير:) (

للسيد وليد  يمض ملدة غير احددة.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

القمنوني بمملحكمة االبتدائية بسطمت)

تحت  قم)63)/م)3))كمم تم تسجيل)

بتم يخ) التجم ي  بملسجل  الشركة 

04/02/2021)تحت عدد)7)63 .

7 C

املركز الجهوي لالستثمم 

 هة الشموية و ديغة

        MARKET TO SUPPORT MS

SARL A.U

بتم يخ) عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  ( بسطمت) (27/12/2020

ذات) لشركة  األسم�سي  النظمم 

واحد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصمئص التملية):

التسمية):

 MARKET  TO SUPPORT*MS *     

                  *SARL A.U

ذات) شركة  (: القمنونية) ( الصفة)

املسؤولية املحدودة لشريك واحد.)))

اركز) (: اال تممعي) الهدف 

االتصمالت)

 أ3 اململ):)حدد  أسممل الشركة)

بمبلغ)33.333مد هم في يد):

 بران حمزة)33.333م)د هم

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.

ان فمتح ينمير إلى) (: السنة اململية)

م3)ديسمبر ان كل سنة.

 ( )تجزئة كممل) ( املقر اال تممعي):)

بلوك أ  قم)م5مسطمت.

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

للسيد  بران حمزة ملدة غير احددة.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

القمنوني بمملحكمة االبتدائية بسطمت)

تحت  قم)54)/م)3))كمم تم تسجيل)

بتم يخ) التجم ي  بملسجل  الشركة 

28/01/2021)تحت عدد9م63.

8 C
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RECYCAM 
شركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك واحد
اؤ خ))))))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(: شركة) تأسيس  ( تم) قد  ( بأسفي)

RECYCAM
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد
والتي تحمل الخصمئص التملية):)

الصفة القمنونية):))))
احدودة)) اسؤولية  ذات  شركة  (

بشريك واحد
الهدف اال تممعي

انتمج حبيبمت املطمط استخر ة)
ان العجالت املستعملة)

انتمج انتجمت ان املطمط
اشغمل اختلفة

 أ3 اململ):)3.333م)د هم))اقسمة)
د هم) 33م) بقيمة) حصة  33م) إلى)
طرف) ان  املودعة  الواحدة  للحصة 

السيد يمسين غالن))3.333م)د هم.
التسيير))))السيد يمسين غالن))

ادة):))99)سنة)
السنة اململية):)تبتدئ ان)م)ينميرالى)

غمية)م3)ديسمبر ان كل سنة)
حي زاران زنقة) ( (: املقر اال تممعي)

حممم  معة سحيم)))اسفي.
القيد بملسجل التجم ي تم بتم يخ))

12/02/2021تحت الرقم7م3مم.
اقتطف للنشر واإلشهم 

9 C

  TWA NIDAL NETTOYAGE
شركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك واحد
اؤ خ)))))))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 NIDAL(:(بأسفي))قد تم))تأسيس شركة

  NETTOYAGE
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 
بشريك واحد والتي تحمل الخصمئص)

التملية):)
الصفة القمنونية):))))

احدودة)) اسؤولية  ذات  شركة  (
بشريك واحد.

الهدف اال تممعي):
اشغمل التنظيف.

 أ3 اململ):)43.333)د هم))اقسمة)
د هم) 33م) بقيمة) حصة  (433 إلى)
طرف) ان  املودعة  الواحدة  للحصة 

السيدة))سعمد اخالل))43.333)د هم
التسيير السيدة))سعمد اخالل)

ادة):))99)سنة)
م)ينمير) :)تبتدئ ان) السنة اململية)

الى غمية)م3)ديسمبر ان كل سنة.)
املقر اال تممعي)) قم)مم)زنقة)58م 

حي اسيرة اسفي.
القيد بملسجل التجم ي تم بتم يخ)

12/02/2021)تحت الرقم)3م3مم.
اقتطف للنشر واإلشهم 

10 C

STE     MOBIGROS
SARL

  7م حي الصفم  حي فلسطين قصبة 
تمدلة 

االستثنمئي) القرا   بمقت�سى 
تم) ( (19/10/2020 ( ( بتم يخ)) للشركمء)

ام يلي):))))))
املصمدقة على))تفويت)333م 

صوفي) السمدة  طرف  ان  حصة 
حميد والسيد بطل الخروبة))عدنمن)))
33م  ( عالم بثمن) سنمء) ( الى السيدة)

دهم للحصة))
حميد) صوفي  السمدة  استقملة  (
ان) ( عدنمن) ( والسيد بطل الخروبة)
تسيير الشركة و تعيين السيدة))سنمء)

عالم اسيرة للشركة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
عدد))) ( تمدلة تحت) ( االبتدائية قصبة)

3))بتم يخ)06/01/2021 .  
11 C

املركز الجهوي لالستثمم )

 هة الدا  البيضمء-)سطمت

 CHRAOUI BUS
SARL AU 

عليه) اصمدق  عقد  بمقت�سى  (
تم) ( ببرشيد) ( (02/02/2021 ( بتم يخ)
ذات) لشركة  األسم�سي  النظمم  وضع 
وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصمئص)))التملية):

  CHRAOUI BUS ( (: ( التسمية)

SARL AU

ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

نقل) (: اال تممعي) الهدف 

املستخداين

 أ3 اململ):)حدد  أسممل الشركة)

بمبلغ)33333م)د هم في يد)

)ايوب الشراوي)33333م))))))د هم.

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (

التأسيس النهمئي.

م3  ينمير إلى) م) :)ان) السنة اململية)

ديسمبر ان كل عمم.

املقر اال تممعي:)73)شم ع ابراهيم)

الروداني حي الزهراء)برشيد

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

غير) ملدة  الشراوي  ايوب  للسيد:)

احددة.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

القمنوني بمملحكمة االبتدائية ببرشيد)

تم) كمم  م)3)) 63م/) تحت  قم)

التجم ي) بملسجل  الشركة  تسجيل 

عدد))) تحت  (10/02/2021 بتم يخ)

655 4م.

12 C

املركز الجهوي لالستثمم )

 هة الدا  البيضمء-)سطمت

 SOBILAYTH

SARL AU 

عليه) اصمدق  عقد  بمقت�سى  (

)تم) )بملسوالم) بتم يخ))08/02/2021)

ذات) لشركة  األسم�سي  النظمم  وضع 

وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصمئص)))التملية):

))التسمية)):))))

SOBILAYTH * SARL AU *

ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.

اقتنمء) (: اال تممعي) الهدف 
العقم ات,تأ يرهم),الخدامت املتنوعة
 أ3 اململ):)حدد  أسممل الشركة)

بمبلغ)33333مد هم في يد)
)عبد العزيز بيه)33333م))))))د هم)
ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهمئي.
م3  ينمير إلى) م) :)ان) السنة اململية)

ديسمبر ان كل عمم.
عماير) تجزئة  (: اال تممعي) املقر 
الرقم)64م)الطمبق)))السوالم برشيد
التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)
غير) ملدة  بيه  العزيز  عبد  للسيد:)

احددة.
اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 
القمنوني بمملحكمة االبتدائية ببرشيد)
تم) كمم  ( (2021/170 تحت  قم)
التجم ي) بملسجل  الشركة  تسجيل 
عدد))) تحت  م)3)) فبراير) مم) بتم يخ)

669 4م.      
13 C

املركز الجهوي لالستثمم )
 هة الدا  البيضمء-)سطمت

 EXTRA JARDIN 
SARL AU 

عليه) اصمدق  عقد  بمقت�سى  (
تم) ( ببرشيد) ( (03/02/2021 ( بتم يخ)
ذات) لشركة  األسم�سي  النظمم  وضع 
وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصمئص)))التملية):
))التسمية)):))))

EXTRA JARDIN * SARL AU *
ذات) شركة  (: القمنونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد
ز اعة) (: اال تممعي) الهدف 
الحدائق وتهيئة املسمحمت الخضراء

 أ3 اململ):)حدد  أسممل الشركة)
بمبلغ)33333م)))د هم في يد)

33333م       اونيهم) الواحد  عبد 
د هم)

ان) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهمئي.

م3  ينمير إلى) م) :)ان) السنة اململية)
ديسمبر ان كل عمم.

تجزئة) ((77 (: اال تممعي) املقر 
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 33( ب9) االول  الطمبق  القمد ي 

برشيد

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

اونيهم ملدة غير) الواحد  عبد  للسيد:)

احددة.

اإليداع) تم  (: القمنوني) اإليداع 

القمنوني بمملحكمة االبتدائية ببرشيد)

تحت  قم)2021/150)كمم تم تسجيل)

بتم يخ) التجم ي  بملسجل  الشركة 

08/02/2021)تحت عدد)))م64 4م.   

14 C

SEPCO MINES
 SARL

في) عـقد عرفـي اسـجل  بمقت�سى 

قـد) 9م3)،) أبريل) ((3 بــتم يخ) الربمط،)

املــسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تـم 

املحدودة.

 .SEPCO MINES(:(التـــــــــــــــــــسمية

عــــمليمت) (: اال تممعي) الهـــدف 

التعدين)،)االســـــتيراد و التــــــصدير

33.333م  (: الشـــــركـة)  أســممل 

حـــــصة ان) 333م) د هــــم اقسـمة إلى)

فــــــئة)33م)د هم للحصة الواحــدة.

 833 الحجولي) عفيف  الســــيد 

حصة.

الحجولي) أاين  احمد  الســــــــيد 

33))حصة.

ان) ابــــتداء) ســنة  (99 (: املــــــــــــدة)

تم يــــخ) ان  أي  النـــــهمئي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجم ي.

السنة اململية):)ان فمتح ينمير إلى)م3 

ديسمبر ان كل سنة ام عـــــدا السنة)

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

املـــــــــــقر):)زنقة ضمية إفــــراح)،)إقماة)

مم،)عــــمم ة النو ،) قــــم)33،)أڭــــدال،)

الربمط.))

 املســــــــير):))الســـــيدان عفيف الحجولي

و احمد أاين الحجولي.

(: التجم ي) بملسجل  التقييد   قم 

37789م.

15 C

ZHAR AHMED

MORYAM LILBINAE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ZHAR AHMED

 HAY(QODS(BENSOUDA ، مم

30030، FES(MAROC

MORYAM LILBINAE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي م37 بلوك 

6) حي ثغمت فم3 - 33393 فم3 

املغرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.54365

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 د نبر) 4م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

اللطيف) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة ا تممعية ان) 8م) الفرشمخي)

)ة)) السيد) ( 43م)حصة لفمئدة) أصل)

د نبر) ((( بتم يخ) الفرشمخي  أحمد 

.(3(3

الغفو ) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة ا تممعية ان) 8م) الفرشمخي)

)ة)) السيد) ( 43م)حصة لفمئدة) أصل)

د نبر) ((( بتم يخ) الفرشمخي  أحمد 

.(3(3

الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة ا تممعية ان) 6م) الفرشمخي)

)ة)) السيد) ( 43م)حصة لفمئدة) أصل)

د نبر) ((( بتم يخ) الفرشمخي  أحمد 

.(3(3

الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

ان) ا تممعية  حصة  (( الفرشمخي)

)ة)) السيد) ( 43م)حصة لفمئدة) أصل)

د نبر) ((( بتم يخ) الفرشمخي  احمد 

.(3(3

يوسف) )ة)) السيد) تفويت 
حصة ا تممعية ان) 8م) الفرشمخي)
)ة)) السيد) ( 43م)حصة لفمئدة) أصل)
د نبر) ((( بتم يخ) الفرشمخي  احمد 

.(3(3
عبدهللا) )ة)) السيد) تفويت 
حصة ا تممعية ان) 5م) الفرشمخي)
)ة)) السيد) ( 43م)حصة لفمئدة) أصل)
د نبر) ((( بتم يخ) الفرشمخي  احمد 

.(3(3
عبدالحق) )ة)) السيد) تفويت 
حصة ا تممعية ان) (49 الفرشمخي)
)ة)) السيد) ( )4م)حصة لفمئدة) أصل)
د نبر) ((( بتم يخ) الفرشمخي  احمد 

.(3(3
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
ينمير) ((( بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)344/2021.
Iم

ZHAR AHMED

BETON ISTITMAR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA ، مم

30030، FES(MAROC
BETON ISTITMAR شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي املتجر 

 قم م القطعة م9م تجزئة  احمد م 
بنسودة فم3 - 33333 فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
64987

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 أكتوبر) (((
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BETON ISTITMAR
:)اقمول في) غرض الشركة بإيجمز)

األشغمل املختلفة.
املتجر) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 قم)م)القطعة)م9م)تجزئة))احمد)م 
بنسودة فم3)-)33333)فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: احمد) صوالج  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) احمد  صوالج  السيد 
 قم)99م)تجزئة  نة الزيتون بنسودة)

33333)فم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احمد  صوالج  السيد 
 قم)99م)تجزئة  نة الزيتون بنسودة)

33333)فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
نونبر) ((5 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

3)3))تحت  قم)3302/2020.

(I

Fiduahlam

EL GOUBI INNOVATION
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduahlam
)45 تجزئة السالم م حي الداخلة 
بو نيبة ، 33م5)، بو نيبة املغرب
EL GOUBI INNOVATION شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي م) اكر  
بلوك Jحي سالم  - 33م5) بو نيبة 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد
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  قم التقييد في السجل التجم ي : 
67(3

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 أكتوبر) م3)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GOUBI INNOVATION
االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

املختلفة والبنمء)
التجم ة.

عنوان املقر اال تممعي):)م))اكر )
بو نيبة) 33م5)) (- ( Jحي سالم) بلوك)

خريبكة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد الكوبي  شيد عنوانه)ا))3) 
بو نيبة) 33م5)) ( حي سالم) (J بلوك)

خريبكة بو نيبة خريبكة.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا))) الكوبي  شيد  السيد 
3))بلوك)J)حي سالم))33م5))بو نيبة)

خريبكة بو نيبة خريبكة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتم يخ))3)د نبر)

3)3))تحت  قم))87.
3I

Fiduciaire(Hayef

 Ste Zohra Import Export
Sarl-Au

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire(Hayef
 Bd(Driss(Ben(Bouchaib(Kissariat

 Benkachour 1er(Etage, Appt

 N°14 * Telephone 05 36 71 03

93 *، 60000، Oujda(Maroc

 Ste(Zohra(Import(Export(Sarl-Au

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي ال�سي 

لخضر الزنقة ))B الرقم3م - 

63333 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9م)36

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 فبراير) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 Ste (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.Zohra(Import(Export(Sarl-Au

غرض الشركة بإيجمز):)-م)استيراد)

وتصدير املالبس الجمهزة.

-))استيراد وتصدير  ميع ام كمت)

املالبس.

والعمولة) والتوزيع  التمثيل  (3-

ام كمت) أنواع  لجميع  والسمسرة 

املالبس

-4)استيراد وتصدير األقمشة.

عنوان املقر اال تممعي):)حي ال�سي)

لخضر الزنقة)))B)الرقم3م - 63333 

و دة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: عمئشة) الوالي  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) عمئشة  الوالي  السيدة 
حي ال�سي لخضر الزنقة)))B)الرقم3م 

63333)و دة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عمئشة  الوالي  السيدة 
حي ال�سي لخضر الزنقة)))B)الرقم3م 

63333)و دة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
د نبر) 8م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

3)3))تحت  قم)))33.
4I

louardi(compta

MONO CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

louardi(compta
 قم 6) زنقة عبم3 املسعدي اكت9 

 قم 5 املدينة الجديدة فم3 ، 
33333، فم3 املغرب

MONO CASH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  
التاللسة عين الشقف اوالي 

يعقوب فم3 املغرب - ))م36 فم3 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
65473

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) مم)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MONO CASH
تحويل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

االاوال
خدامت املية.

دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
التاللسة عين الشقف اوالي يعقوب)

فم3 املغرب)-)))م36)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)املغرب سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: املهتدي) املهدي  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: العربي) همشمي  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

املهتدي عنوانه)ا)) السيد املهدي 
دوا  التاللسة االندلس عين الشقف)
فم3) ))م36) فم3) يعقوب  اوالي 

املغرب.
عنوانه)ا)) العربي  همشمي  السيد 
طريق) (5 كلم) هللا  عبد  بن  ضيعة 

صفرو فم3)33363)فم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
املهتدي عنوانه)ا)) السيد املهدي 
دوا  التاللسة االندلس عين الشقف)
فم3) ))م36) فم3) يعقوب  اوالي 

املغرب
عنوانه)ا)) العربي  همشمي  السيد 
طريق) (5 كلم) هللا  عبد  بن  ضيعة 

صفرو فم3)33363)فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
د نبر) ((4 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

3)3))تحت  قم)3767.
5I

AIT ALLA

ANSMOON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AIT ALLA
 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ANSMOON شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي أسكجو  
إقماة نهى عمم ة ) شقة )م اراكش 

- 43333 اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



4517 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

33965م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 فبراير) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ANSMOON

تجم ) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الحرف اليدوية املغربية

التنزه) ؛) اإلقمامت) تنظيم 

والفعمليمت

استيراد وتصدير.

عنوان املقر اال تممعي):)أسكجو )

إقماة نهى عمم ة)))شقة))م)اراكش)-)

43333)اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: بيزو) إسممعيل  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: بيزو) سم ا ين  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بيزو  إسممعيل  السيد 

أسكجو  إقماة نهى عمم ة)))شقة))م 

اراكش)43333)اراكش املغرب.

السيدة سم ا ين بيزو عنوانه)ا))

أسكجو  إقماة نهى عمم ة)))شقة))م 

اراكش)43333)اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بيزو  إسممعيل  السيد 

أسكجو  إقماة نهى عمم ة)))شقة))م 

اراكش)43333)اراكش املغرب

السيدة سم ا ين بيزو عنوانه)ا))

أسكجو  إقماة نهى عمم ة)))شقة))م 

اراكش)43333)اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

يونيو) (39 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

3)3))تحت  قم)3355مم.

6I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T(CS

 LLP INVESTMENT

COMPANY MAROC
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA--

CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL(MASSAR(ROUTE

 DE(SAFI(APPT(N°9 2EME

 ETAGE(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LLP INVESTMENT COMPANY

MAROC شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 38) 

املنطقة الصنمعية سيدي غمنم 

طريق اسفي اكت9  قم 8م الطمبق 

التمني  - 43333 اراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3647مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 LLP (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 INVESTMENT COMPANY

.MAROC

األعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

العقم ية.

عنوان املقر اال تممعي):) قم)38) 
غمنم) سيدي  الصنمعية  املنطقة 
الطمبق) 8م) طريق اسفي اكت9  قم)

التمني))-)43333)اراكش))املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: الخيمم  شيد) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) الخيمم  شيد  السيد 
النمظو ) (6(63( حي املسيرة  ا3 املم)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الخيمم  شيد  السيد 
النمظو ) (6(63( حي املسيرة  ا3 املم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((6 بتم يخ) ( بمراكش) التجم ية 

م)3))تحت  قم)9888مم.
7I

AUDIT MAGHREB CONSEIL

تنديـر املغـرب
إعالن اتعدد القرا ات

AUDIT MAGHREB CONSEIL
 (8PLACE DES NATIONS

 UNIES ، 20000، CASABLANCA
MAROC

تنديـر املغـرب  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: -4 6  
زنقة الوية  - 3333) الدا  البيضمء 

املغـرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.69465

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)3))أكتوبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:))
-م)قر  شركمء)شركة)»)تندير املغرب)»)))))
وهي شركة))ذات اسؤولية احدودة،)

سجلهم) د هم،) (5(3.333  أسمملهـم)
بملدا البيضمء)))) (69465 التجم ي  قم)
بملدا ) املو ود  اال تممعي  واقرهم 
البيضمء،)-4 6))زنقة الوية ام يلي):))-)
األخذ بعين االعتبم  تقسيم))حصص)
همنري) السيد  و ثة  بين  ا تممعية 
ام 3) ((6 يوم) املتوفي  بيريز  حميم 
3)3)))و تفويت حصص و ثة السيد)
همنري حميم بيريز و كذا السمدة إيلي)
و  وبير ابيكمسيس و السيدة ام يمن)
)لفمئدة شركة)») ينيرال) ابيكمسيس)
.د) ج) (« بمختصم ) ( (« هولدينغ) ( إنممء)

هولدينـغ)»)))
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم))الفصلي)6)و7:)الذي ينص)
(((: اال تممعي) الـرأسممل  ( اميلي:) على 
 5.(33 د هم اقسم على) (5(3.333
واحدة) كل  قيمة  ا تممعية  حصة 

33مد هم))
اوزعة كتملي):)

)-)شركة)») ينيرال إنممء)هولدينغ«)
:  )9م5)حصة

-)السيد  ممل شقرون))))))))):))6       
حصة

       ( ( (: ( ( ( ( ( -)السيد كريم))شقرون) ( (
حصص

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (5 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)433)76.
8I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

BIO PHYTO NATUREL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  اكنم3 ، 53333، 
اكنم3 املغرب

 BIO PHYTO NATUREL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : كيلمتر 
) طريق اكنم3 - 54333 خنيفرة 

املغرب.
قفل التصفية



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4518

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
مم4.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) م3)د نبر) املؤ خ في)
 BIO PHYTO NATUREL SARL
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
د هم) 33.333م) ابلغ  أسمملهم)
كيلمتر) اإل تممعي  اقرهم  وعنوان 
خنيفرة) (54333 (- اكنم3) طريق  ((
على) املصمدقة  ل-) نتيجة  املغرب 
قرا  التصفية وعلى الحسمب النهمئي)

للتصفية
-)اقفمل تصفية الشركة

-)ابراء)املصفي.
و عين:

(. (. (. (. و عنوانه)ا)) (. ( (. السيد)ة))
كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
وفي كيلمتر) ((3(3 د نبر) م3) بتم يخ)
خنيفرة) (54333 (- اكنم3) طريق  ((

املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتم يخ)39)فبراير)

م)3))تحت  قم)53.
9I

marrakech(externalisation

IBAIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

marrakech(externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn
 aicha  résidence(excel(sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech(maroc

IBAIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 4 شم ع 
اوالي علي  ليز اراكش  - 43333  

اراكش  املغرب .
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.9(8(7

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 نونبر) ((3 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

تفويت السيد))ة)) ازي اصمودي)
 (53 حصة ا تممعية ان أصل) (53
حصة لفمئدة))السيد))ة))حسن شي9)

العين بتم يخ)3))نونبر)3)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
د نبر) 4م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

3)3))تحت  قم)8469مم.

3Iم

اكت9 املحمسبة الصملحي

CAFE GOOD LIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اكت9 املحمسبة الصملحي
زنقة املدينة املنو ة عمم ة اليعقوبي 
الطمبق الثملث الشقة  قم 6 و دة ، 

63333، و دة ااملغرب
CAFE GOOD LIFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم )8م 
الطمبق السفلي حي النجد م طريق 
سيدي يحيى  - 63333 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
36473

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.GOOD LIFE
م/) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

استغالل اقهى.
للمأكوالت) احل  أستغالل  (/(

الخفيفة)
3/)بيتزيريم.

4/امول الحفالت.
استغل اطعم.

عنوان املقر اال تممعي):) قم))8م 
طريق) م) النجد) السفلي حي  الطمبق 
سيدي يحيى))-)63333)و دة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 
33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة نمدية اكميح):))533)حصة)
بقيمة)33,33م)د هم للحصة).

السيدة ااينة ملريني):))533)حصة)
بقيمة)3.333م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اكميح  نمدية  السيدة 
 قم)4عمم ة)35)تجزئة الزنفم ي شم ع)
سال) )33مم) بطمنة) الثمني  الحسن 

املغرب.
عنوانه)ا)) ملريني  أاينة  السيدة 
شم ع احمد الخماس تجزئة البستمن)

3) قم)م)9 63333)و دة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) أكميح  نمدية  السيدة 
 قم)4عمم ة)35)تجزئة الزنفم ي شم ع)
سال) )33مم) بطمنة) الثمني  الحسن 

املغرب
عنوانه)ا)) ملريني  أاينة  السيدة 
شم ع احمد الخماس تجزئة البستمن)

3) قم)م)9 63333)و دة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (3( بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)378.
Iمم

اصلح الوزاني

Tassaout BTP
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اصلح الوزاني
سيدي بو امنة شم ع الشهيد عبد 
هللا اليعقوبي  قم مم ، 53م)9، 

القصر الكبير املغرب
Tassaout(BTP شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 
السفلي الكمئن بـ 86، شم ع الشهيد 

ايمون الوكيلي بملقصر لكبير - 

53م)9 القصر الكبير العرئش
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م84)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.Tassaout(BTP
(: بإيجمز) الشركة  غرض 
 Entreprise(générale(de(bâtiment
 et( travaux( publics,( opérations
 de( lotissement( de( terrain( et( de

.promotion(immobilière
الطمبق) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شم ع الشهيد) (،86 السفلي الكمئن بـ)
(- لكبير) بملقصر  الوكيلي  ايمون 

53م)9)القصر الكبير العرئش.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 73.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
 733 ( (: املعنموي) اد يس  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد اد يس املعنموي عنوانه)ا))
الوكيلي)) ايمون  الشهيد  شم ع  (،86

53م)9)القصر الكبير املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد اد يس املعنموي عنوانه)ا))
الوكيلي) ايمون  الشهيد  شم ع  (/86

53م)9)القصر الكبير املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 35 بتم يخ) ( االبتدائية بملقصر الكبير)

فبراير)م)3))تحت  قم)45.

I)م
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أسممء)ايديم

MASSA MALIKI
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

أسممء ايديم

شم ع صهي9 الرواي بلوك 39 الرقم 

3) البرنو�سي البيضمء، 3333)، 

البيضمء املغرب

MASSA MALIKI شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : اراب 

ب 6 عمم ة الفضل زاوية ز ايدي 

غمفو  و اوالي اسممعيل بنسليممن  

- 3333م بنسليممن املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.5777

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) ((3(3 د نبر) م3) في) املؤ خ 

ذات) شركة  (MASSA MALIKI حل)

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد ابلغ  أسمملهم)33.333.333م 

د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي اراب)

ز ايدي) زاوية  الفضل  عمم ة  (6 ب)

غمفو  و اوالي اسممعيل بنسليممن))

نتيجة) املغرب  بنسليممن  3333م)  -

لعدم استئنمف النشمط املنهي)

.و عين:

و) اململكي  ( ( سعيد) السيد)ة))
العيون) زنقة  السالم  حي  عنوانه)ا))

3333م  بنسليممن) 38م) الرقم)

)ة)) كمصفي) املغرب  بنسليممن 

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

اراب) وفي  ((3(3 د نبر) م3) بتم يخ)

ز ايدي) زاوية  الفضل  عمم ة  (6 ب)

غمفو  و اوالي اسممعيل بنسليممن))-)

3333م)بنسليممن املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (4 بتم يخ) ( سليممن) ببن  االبتدائية 

ينمير)م)3))تحت  قم)443.

3Iم

أسممء)ايديم

 TECHNO DESING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

أسممء ايديم

شم ع صهي9 الرواي بلوك 39 الرقم 

3) البرنو�سي البيضمء، 3333)، 

البيضمء املغرب

 ( TECHNO DESING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : حي 

توارت، بوزنيقة ابنى ) شقة 4  - 

33م3م بوزنيقة املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.5359

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر ) ((3(3 د نبر) ((8 في) املؤ خ 

  TECHNO DESING SARL(حل

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة  (

د هم) 3.333.333م) ابلغ  أسمملهم)

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي توارت،)

33م3م   -   4 شقة) (( بوزنيقة ابنى)

بين) لخصمم  نتيجة  املغرب  بوزنيقة 

الشركمء)

.و عين:

السيد)ة))احمد))فريخ و عنوانه)ا))

املحمدية) 6)م) لشه9  قم) دوا  

كمصفي) املغرب  املحمدية  ((3333

)ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

حي) وفي  ((3(3 د نبر) ((8 بتم يخ)

توارت،)بوزنيقة ابنى)))شقة)4  

 - 33م3م)بوزنيقة املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (4 بتم يخ) ( سليممن) ببن  االبتدائية 

ينمير)م)3))تحت  قم)3م.

4Iم

build(work

KALI CONFECTION
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

build(work
حي الهنمء 3 زنقة 37  قم 67 الشقة 

 قم 3 طنجة ، 93333، طنجة 
املغرب

KALI CONFECTION شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 HA EL وعنوان اقرهم اإل تممعي
 HANAE 3 RUE 37 N 67 APPT
 N3 TANGER - 90000 TANGER

MAROC
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م8))مم

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 KALI (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.CONFECTION
(: بإيجمز) الشركة  غرض 

.CONFECTION
 HA EL (: املقر اال تممعي) عنوان 
 HANAE 3 RUE 37 N 67 APPT
 N3 TANGER - 93333 TANGER

.MAROC
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)م)3))سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
  RADOUANE KALI : السيد)
333.م)حصة بقيمة)33.333م)د هم)

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

 RADOUANE KALI السيد)
 HAY BENKIRAN RUE عنوانه)ا))
NR 34 93333 TANGER م4 

.MAROC
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
 RADOUANE KALI السيد)
 HAY BENKIRAN RUE عنوانه)ا))
NR 34 93333 TANGER م4 

MAROC
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((7 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)834.
5Iم

Cherif.conseils

ste hydropole consulting
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cherif.conseils
 Socoma 1 lot(asekjour(appt 5
 etage 3 marrakech ، 40000،

Marrakech(Maroc
ste(hydropole(consulting شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 socoma 1 وعنوان اقرهم اإل تممعي
 lot(asekjour(n°31 appt 5 etage 3
 Marrakech - 40000 Marrakech

maroc
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

989م3م
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) 9م3)) د نبر) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 ste (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.hydropole(consulting
 bureau (: بإيجمز) غرض الشركة 

.d’etude(technique
 socoma(:(عنوان املقر اال تممعي
 1(lot(asekjour(n°31(appt(5(etage
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 3(Marrakech(-(40000(Marrakech
.maroc

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) (omar( tariat السيد)
 hay( tamanwanza( aourir( agadir

.40000(agadir(maroc
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) (omar( tariat السيد)
 hay( tamanwanza( aourir( agadir

40000(agadir(maroc
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((( بتم يخ) ( بمراكش) التجم ية 

3)3))تحت  قم))83.

6Iم

marrakech(externalisation

ingénieur.ma
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

marrakech(externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn
 aicha  résidence(excel(sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech(maroc

ingénieur.ma شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي اكت9  قم 
), زاوية شم ع طم ق ابن زيمد, ابن 
عمئشة , اقماة اكسلسيو  , عمم ة 
8م, شقة  قم 6  اراكش  43333  

اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م358مم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ingénieur.ma

*اجلة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

األخبم 

*االتصمل واإلعالن
العمليمت) إدا ة  في  أعممل  * ائد 

(/ )تد ي9) التجم ية) والخدامت 

استشم ات إدا ية) (/ هندسة أحداث)

/)استشم )...)

*اكت9 الد اسة

والنهج) والتنقي9  *املشو ة 

التجم ية

*استيراد و تصدير

العمليمت) ،) ميع  أعم) *وبشكل 

واملنقولة) والصنمعية  التجم ية 

األنشطة) و ميع  واململية  والعقم ية 
األخرى) الصلة  ذات  أو  اإلضمفية 

املرتبطة بشكل ابمشر أو غير ابمشر)

التي) أو  أعاله  املذكو ة  بمألشيمء)

يحتمل أن تعزز تحقيقهم وتطويرهم)،)

)عن أي اشم كة ابمشرة أو غير)
ً
فضال

(، في أي شكل ان األشكمل) (، ابمشرة)

لتحقيق) تسعى  التي  املؤسسمت  في 

أهداف اممثلة أو ذات صلة.

اكت9) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 قم)),)زاوية شم ع طم ق ابن زيمد,)ابن)

عمم ة) (, اكسلسيو ) اقماة  (, عمئشة)

  43333 ( اراكش) ( (6 شقة  قم) 8م,)

اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

83)حصة) ( (: السيد استو  ضوان)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

3))حصة) ( (: السيدة بلغمي هم ر)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

بقيمة) (83 (: السيد استو  ضوان) (

33م)د هم.

بقيمة) ((3 (: السيدة بلغمي هم ر)

33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) استو  ضوان  السيد 
33م  )) قم) ج) عمم ة  فضل  تجزئة 

اراكش)43333)اراكش املغرب.
عنوانه)ا)) هم ر  بلغمي  السيدة 
احمد) شم ع  بعمران  ايت  شم ع  م)
3م  شقة  قم) (4 الطمبق) الخماس 
3333))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هم ر  بلغمي  السيدة 
احمد) شم ع  بعمران  ايت  شم ع  م)
3م  شقة  قم) (4 الطمبق) الخماس 
3333))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((( بتم يخ) ( بمراكش) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م)98مم.
7Iم

CABINET HAMDI

MEBA CONNEXION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET HAMDI
 Avenue(Hassane(II 6ème ,م3م

 étage، 20200، casablanca
maroc

MEBA CONNEXION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع لال 
اليمقوت زنقة العرعر عمم ة 9 اقماة 

غمليس الطمبق 4 الشقة 7م  - 3 
الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
488793

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 MEBA(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.CONNEXION
:)أعممل أو) غرض الشركة بإيجمز)

إنشمءات اتنوعة))اقمول).
:)شم ع لال) عنوان املقر اال تممعي)
اقماة) (9 اليمقوت زنقة العرعر عمم ة)
غمليس الطمبق)4)الشقة)7م  - 3)الدا )

البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد اهدي غطم3):))73)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
حصة) (33 ( (: السيد بديع هشكر)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) هشكر  بديع  السيد 
 ( الطمبق) مم) أقماة السالاة عمم ة)
الدا ) (3 ( طريق أوالد زيمن) م) الشقة)

البيضمء)املغرب.
عنوانه)ا)) غطم3  اهدي  السيد 
الدا ) (3  4 الطمبقق) النيل  زنقة  4م)

البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هشكر  بديع  السيد 
 ( الطمبق) مم) أقماة السالاة عمم ة)
الدا ) (3 ( طريق أوالد زيمن) م) الشقة)

البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)6م7644.
8Iم

FIDUASSAF CONSEIL

JNANNA- جنانا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUASSAF CONSEIL
334 شم ع إبراهيم الروداني 

إقماة الشفمء شقة 3م الطمبق 5 
املعم يف الدا البيضمء، 3383)، 

الدا البيضمء املغرب
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JNANNA-  نمنم شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 334 شم ع 
إبراهيم الروداني إقماة الشفمء شقة 
3م الطمبق 5 املعم يف البيضمء    

3383) البيضمء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

487799
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

JNANNA-) نمنم.
تجزءة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

األ اض والبنميمت.
 334 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شم ع إبراهيم الروداني إقماة الشفمء)
شقة)3م)الطمبق)5)املعم يف البيضمء))))

3383))البيضمء))املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
33))حصة) ( (: السيد أحمد اؤيمد)

بقيمة)3.333))د هم للحصة).
 433 ( (: السيد النمجي عبد الحق)
حصة بقيمة)43.333)د هم للحصة).
السيد النمجي احمد)):))433)حصة)

بقيمة)43.333)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) اؤيمد  أحمد  السيد 
 (4333 الجديدة) وسط  تجزءة  (5(

الجديدة املغرب.
السيد النمجي عبد الحق عنوانه)ا))
بنو ) الخيرسيدي  أ ض  تجزءة  ( 3م)

4374))سيدي بنو  املغرب.
عنوانه)ا)) ( احمد) النمجي  السيد 
معين السبع))))) تجزءة السالم طمبق) (9

53)3))الدا البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اؤيمد  أحمد  السيد 

 (4333 الجديدة) وسط  تجزءة  (5(

الجديدة املغرب

السيد النمجي عبد الحق عنوانه)ا))
بنو ) الخيرسيدي  أ ض  تجزءة  ( 3م)

4374))سيدي بنو  املغرب

عنوانه)ا)) ( احمد) النمجي  السيد 

معين السبع) تجزءة السالم طمبق) (9

53)3))الدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3397.

9Iم

ديوان املحمسبة

AGRIGOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان املحمسبة

السالم 5، شقة  قم 7، الطمبق )، 

ار من م صندوق البريد )639م 

قرطبة، 53373، اكنم3 املغرب

AGRIGOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي واد الرامن, 

بلدية عين كراة طريق سيدي قمسم  

- 53373 اكنم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5(395

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AGRIGOR

-اإلدا ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الز اعية.

واد) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الرامن,)بلدية عين كراة طريق سيدي)

قمسم))-)53373)اكنم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: هنين) نو الدين  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
533)حصة) ( (: السيد ايوب هنين)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
 33 السيد ايوب هنين عنوانه)ا))

الحي الجديد سيدي بمبم))
53343))))))))))))))اكنم3 املغرب.

السيد نو الدين هنين عنوانه)ا))
اسبمنيم)53343)غرنمطة اسبمنيم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

 33 السيد ايوب هنين عنوانه)ا))
 53343 بمبم) سيدي  الجديد  الحي 

اكنم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((8 بتم يخ) ( بمكنم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)483.

(3I

استأانة سماي للمحمسبة

STE DAMMAUO TEK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

استأانة سماي للمحمسبة
حي ايمونة  قم 55 بلوك 4 الطمبق 
األول بني االل ، 3334)، بني االل 

املغرب
 STE DAMMAUO TEK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي كراج دوا  
ايت غنمم تمشمت فم العنصر  - 

***** بني االل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3985م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DAMMAUO TEK SARL
غرض الشركة بإيجمز):)-اقمول في)

األشغمل املختلفة أو البنمء
-تم ر الرصمص
-اصلح كهربمئي.

كراج) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
دوا  ايت غنمم تمشمت فم العنصر))-)

*****)بني االل املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
حصة) (34 ( (: وامد) ليلى  السيدة 

بقيمة)33م)د هم للحصة).
حصة) (33 ( (: وامد) حمزة  السيد 

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 33 ( (: وامد) املجيد  عبد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
حي) عنوانه)ا)) وامد  ليلى  السيدة 
 (3333  56 47) قم) بلوك) (( املسيرة)

بني االل املغرب.
حي) السيد حمزة وامد عنوانه)ا))
 (3333 56 47 قم) بلوك) (3( املسيرة)

بني االل املغرب.
السيد عبد املجيد وامد عنوانه)ا))
  56 47) قم) بلوك) (( املسيرة) حي 

3333))بني االل املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) وامد  ليلى  السيدة 
 (3333  56 47) قم) بلوك) (( املسيرة)

بني االل املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني االل))بتم يخ)35)فبراير)

م)3))تحت  قم))3م.
Iم)
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FIDUASSAF CONSEIL

 -MAALIMMO
اعمليمو

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUASSAF CONSEIL
 Boulevard(BRAHIM ,334

 ROUDANI(Résidence(ACHIFA
 Appt(n° 10 au 5eme(étage-
 MAARIF 304, Boulevard

 BRAHIM(ROUDANI(Résidence
 ACHIFA(Appt(n° 10 au 5eme

 étage- MAARIF، 20380،
casablanca(MAROC

MAALIMMO- اعمليمو شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة 3 
زنقة شرا دة بو كون الدا البيضمء 

3383) الدا البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4947م4
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  8م3)) يونيو) م))
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

MAALIMMO-)اعمليمو.
تجزءة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اال اض و البنيمت.
 3 عمم ة) (: عنوان املقر اال تممعي)
الدا البيضمء) بو كون  شرا دة  زنقة 

3383))الدا البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد النمجي احمد):))953)حصة)

بقيمة)95.333)د هم للحصة).
53)حصة) ( (: السيد النمجي حسن)

بقيمة)5.333)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) احمد  النمجي  السيد 
معين السبع) تجزءة السالم طمبق) (9

53)3))البيضمء)املغرب.
عنوانه)ا)) حسن  النمجي  السيد 
م8))تجزءة القد3 الجديدة)4333) 

الجديدة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احمد  النمجي  السيد 
معين السبع) تجزءة السالم طمبق) (9

53)3))البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

أكتوبر)8م3))تحت  قم)م637).
((I

BLRP IMPORT EXPORT TRADING

 BLRP IMPORT EXPORT
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تممعي للشركة

 BLRP IMPORT EXPORT
TRADING

35م حي املغرب العربي تمم ة ، 
MAROC 3333م، تمم ة

 BLRP IMPORT EXPORT SARL
AU شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع ابن 
سينم الطمبق الثمني عمم ة 79 شقة 
6 أكدال الربمط - 333)م الربمط 

املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
43349م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)35)ينمير)م)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
»شم ع ابن سينم الطمبق الثمني عمم ة)
333)م  (- أكدال الربمط) (6 شقة) (79
املغرب) »حي  إلى) املغرب«) الربمط 
العربي  قم)35م)تمم ة)-)333)م)تمم ة))

املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (38 بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3888مم.

(3I

STE MED-CHEL SARL

STE MED-CHEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE MED-CHEL SARL
.والد ازبمير املركز واد االيل تمزة، 

35333، تمزة املغرب
STE MED-CHEL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 CENTRE وعنوان اقرهم اإل تممعي
 OLD(ZBAIR(TAZA(TAZA 35000

TAZA MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5685
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 أكتوبر) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MED-CHEL SARL
(: بإيجمز) الشركة  غرض 
 TRAVAUX DIVERS OU-

.CONSTRUCTION
 CENTRE(:(عنوان املقر اال تممعي
 OLD ZBAIR TAZA TAZA 35333

.TAZA MAROC
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

3.333.333م)د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الشلفي) النبي  عبد  السيد 
عنوانه)ا))اركز اوالد زبمير تمزة)35333 

تمزة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة:

الشلفي)) النبي  عبد  السيد 
عنوانه)ا))اركز اوالد زبمير تمزة)35333 

تمزة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
د نبر) م)) بتم يخ) ( بتمزة) االبتدائية 

3)3))تحت  قم)596.
(4I

LEGAL CONSULTING

FABI SHOES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEGAL CONSULTING
اسجد فمطمة بقشمن بمب 6م  قم 

8م حي النسيم ، 83م3)، الدا  
البيضمء املغرب

FABI SHOES شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
اونى زنقة )  قم 45) عين الشق - 

63م5) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
487957

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) مم)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 FABI (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SHOES
صنمعة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

االحدية.
تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
(- عين الشق) ((45 )) قم) اونى زنقة)

63م5))الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).



4523 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

56.333.333م)د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اايني  السيد  حمل 
عين) ((45 )) قم) زنقة) اونى  تجزئة 

الشق)63م5))الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اايني  السيد  حمل 
عين) ((45 )) قم) زنقة) اونى  تجزئة 

الشق)63م5))الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3556.

(5I

STE AGEFICO SARL

SOTRACOAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

STE AGEFICO SARL

)م شم ع عمر الخيمم الطمبق الثمني 
 قم 4 ، 93333، طنجة املغرب

SOTRACOAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي فمل 

فلو ي زنقة 67  قم م) حي فمل 

فلو ي زنقة 67  قم م) 93333 

طنجة املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

م5483.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) م)3)) ينمير) ((( في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»433.333)د هم«)أي ان)»33.333م 

عن) د هم«) (533.333« إلى) د هم«)

إدامج احتيمطي أو أ بمح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدا  في  أ3 اململ.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((9 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)38773).

(6I

Fiduciaire(Hayef

Ste Ziri Car Sarl-Au
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Fiduciaire(Hayef
 Bd(Driss(Ben(Bouchaib(Kissariat

 Benkachour 1er(Etage, Appt
 N°14 * Telephone 05 36 71 03

93 *، 60000، Oujda(Maroc
Ste(Ziri(Car(Sarl-Au شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

الز قطوني عمم ة البصراوي الطمبق 
األول الشقة  قم 3 - 63333 و دة 

املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
8359م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر ) ((3(3 د نبر) ((5 في) املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة) حل شركة 
 Ste( Ziri( Car ذات الشريك الوحيد)
33.333م  ابلغ  أسمملهم) ( (Sarl-Au
اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 
البصراوي) عمم ة  الز قطوني  شم ع 
الطمبق األول الشقة  قم)3 - 63333 
الخسمئر) (: ل) نتيجة  املغرب  و دة 
الضخمة املترتبة عن الحجر الصحي)

.covid19(ل
شم ع) ب  التصفية  اقر  حدد  و 
الز قطوني عمم ة البصراوي الطمبق)
و دة) (63333  -  3 األول الشقة  قم)

املغرب.)
و عين:

و) ( هميف) ( حليمة) السيد)ة))
الريسوني) احمد  زنقة  عنوانه)ا))
املغرب) و دة  (63333  3 الرقم)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)
شم ع الز قطوني عمم ة البصراوي) (:

الطمبق األول الشقة  قم)3)و دة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) م3) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م37.

(8I

FOURNIBEN SARLAU

FOURNIBEN SARLAU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOURNIBEN SARLAU
 BOULEVARD BRAHIM 33(

 ROUDANI(ETG 5 APPT
 21 RESIDENCE(RAYHANE

 MAARIF، 20330، CASABLANCA
MAROC

FOURNIBEN SARLAU شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي )33 شم ع 
ابراهيم الروداني الطمبق الخماس 
 قم م) إقماة الريحمن, املعم يف - 

3333) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
489(57

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.FOURNIBEN SARLAU
غرض الشركة بإيجمز):)بيع و شراء)
انتجمت) وتصدير  ميع  ,استيراد 

واواد النسيج.
العمليمت) عماة  ميع  بصفة 
و) الصنمعية  و  اململية  و  التجم ية 
ابمشرة) صلة  لهم  التي  العقم ية 

بملهدف اال تممعي للشركة.

عنوان املقر اال تممعي):))33)شم ع)
الخماس) الطمبق  الروداني  ابراهيم 
(- املعم يف) الريحمن,) إقماة  م))  قم)

3333))الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد كممل ابن احممدة):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
احممدة) ابن  كممل  السيد 
زنقة) م) اعروف) سيدي  عنوانه)ا))
6مم  3)35))الدا  البيضمء) 86) قم)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
احممدة) ابن  كممل  السيد 
زنقة) م) اعروف) سيدي  عنوانه)ا))
6مم  3)35))الدا  البيضمء) 86) قم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بتم  يست) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم))76489.

33I

أسممء)ايديم

سايز سوليسيون سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أسممء ايديم
شم ع صهي9 الرواي بلوك 39 الرقم 

3) البرنو�سي البيضمء، 3333)، 
البيضمء املغرب

سميز سوليسيون سيرفيس شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 
بو يد الطمبق 33 الرقم35 الصخو  
السوداء الدا البيضمء 3) - 3333) 

الدا البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

483785
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في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 أكتوبر) 3م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
سميز) (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

سوليسيون سيرفيس.
(: بإيجمز) الشركة  غرض 
األان,التدبير املنزلي,الصيمنة,البستنة)
املتعددة,التنظيف) الخدامت  و 
و) العماة  الصنمعي,التجم ة 

التوزيع,أعممل اتنوعة..
زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الرقم35)الصخو ) (33 بو يد الطمبق)
 (3333  -  (3 الدا البيضمء) السوداء)

الدا البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 63.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
 (33 ( (: ملداسني) صديق  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيدة ايممن اديح):))33))حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 (33 ( (: خديجة) النجم   السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد صديق ملداسني عنوانه)ا))
 8 الرقم) 3م) عمم ة) (( اقماة  قية)

3333))املحمدية املغرب.
عنوانه)ا)) اديح  ايممن  السيدة 
 8 الرقم) 3م) عمم ة) (( اقماة  قية)

3333))املحمدية املغرب.
السيدة النجم  خديجة عنوانه)ا))
سيدي) الرقم385) الخير  تجزئة 
البيضمء) الدا   ((3333 اعروف)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد صديق ملداسني عنوانه)ا))
 8 الرقم) 3م) عمم ة) (( اقماة  قية)

3333))املحمدية املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (4 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)م)3))تحت  قم)758776.

Iم3

استمانة شماة

SARIMO CARS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

استمانة شماة
شم ع املسيرة  قم )4م الطمبق االول 

النمظو  شم ع املسيرة  قم )4م 

الطمبق االول النمظو ، 333)6، 

النمظو  املغرب

SARIMO CARS  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

الحسن )  قم 9 بلدية الد يوش - 

333)6 النمظو  املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

3387م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

3)3))تم تعيين) م))د نبر) املؤ خ في)

اسير  ديد للشركة السيد)ة))لشه9)

اصطفى كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)8م)ينمير)

م)3))تحت  قم)7مم.

3(I

Hedge(Consulting

IMGEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

Hedge(Consulting

 N° 19, rue(Haj(Omar(Riffi,

 Casablanca ، 20120،

Casablanca(Maroc

IMGEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان اقرهم اال تممعي 74, زاوية 
زنقة أوالد زيمن و احمد سميحة، 
الدا  البيضمء. - 3333)  الدا  

البيضمء .
تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.79(97

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تحويل) ((3(3 نونبر) مم) املؤ خ في)
الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764377.

33I

Hedge(Consulting

Société Immobilière Smiha
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

Hedge(Consulting
 N° 19, rue(Haj(Omar(Riffi,

 Casablanca ، 20120،
Casablanca(Maroc

 Société(Immobilière(Smiha
شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان اقرهم اال تممعي 74, زاوية 
زنقة أوالد زيمن و احمد سميحة، 

الدا  البيضمء. . 3333) الدا  
البيضمء .

تحويل الشكل القمنوني للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

43333م.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تحويل) ((3(3 نونبر) مم) املؤ خ في)
الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764375.

34I

Hedge(Consulting

 Société Immobilière
Baccarat

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القمنوني للشركة

Hedge(Consulting
 N° 19, rue(Haj(Omar(Riffi,

 Casablanca ، 20120،
Casablanca(Maroc

 Société(Immobilière(Baccarat
شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان اقرهم اال تممعي 74, زاوية 
زنقة أوالد زيمن و احمد سميحة، 
الدا  البيضمء. - 3333) الدا  

البيضمء .
تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.77333

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تحويل) ((3(3 نونبر) مم) املؤ خ في)
الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764374.
35I

Hedge(Consulting

Promotion El Baraka
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

Hedge(Consulting
 N° 19, rue(Haj(Omar(Riffi,

 Casablanca ، 20120،
Casablanca(Maroc

Promotion(El(Baraka شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان اقرهم اال تممعي 74, زاوية 
زنقة أوالد زيمن و احمد سميحة، 

الدا  البيضمء. - 3333)
 الدا  البيضمء .

تحويل الشكل القمنوني للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م4333م.
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بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تحويل) ((3(3 نونبر) مم) املؤ خ في)

الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3)م764.

36I

ائتممنية زهير

GROUPE 7SS
إعالن اتعدد القرا ات

ائتممنية زهير

زنقة ابن عمئشة عمم ة بم يس 

الطمبق التملت اكت9  قم مم كيليز 

اراكش ، 43333، اراكش املغرب

GROUPE 7SS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: د ب 

املصلى  قم م6 الطمبق السفلي 

3 ب ع   اراكش 43333 اراكش 

املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

653)3م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)9م)نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تعيين السيد فكري عز الدين اسير)

دات) (GROUPE 7SS لشركة)  ديد 

احددة) غير  ملدة  الواحد  الشريك 

واملوافقة على استقملة السيد فكري)

سمبق) كمسير  انصبه  ان  يوسف 

للشركة سملفة الدكر)

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

)الى))اقمول أان) تغيير هدف الشركة)

للمبمني العماة أو الخمصة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

الهدف التجم ي للشركة)

على) ينص  الذي  )م:) بند  قم)

اميلي:)تعيين وصالحية املسير)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((( بتم يخ) ( بمراكش) التجم ية 

م)3))تحت  قم)9)98مم.

37I

Hedge(Consulting

 Société Immobilière

Aleyine

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

Hedge(Consulting

 N° 19, rue(Haj(Omar(Riffi,

 Casablanca ، 20120،

Casablanca(Maroc

 Société(Immobilière(Aleyine

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان اقرهم اال تممعي 74, زاوية 

زنقة أوالد زيمن و احمد سميحة، 

الدا  البيضمء. - 3333) 

الدا  البيضمء .

تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.77335

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تحويل) ((3(3 نونبر) مم) املؤ خ في)

الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764376.

39I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 ENBATCO ENTREPRISE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895  اكنم3 ، 53333، 

اكنم3 املغرب

  ENBATCO ENTREPRISE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 45 
زاوية زنقة  الزالقة وزنقة فيردوم  

م.ج - 53333 اكنم3 املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

3)م7).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تقر  حل) م3)د نبر) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

   ENBATCO ENTREPRISE SARL

د هم) (533.333 ابلغ  أسمملهم)

 45 اإل تممعي  قم) اقرهم  وعنوان 
فيردوم)) وزنقة  الزالقة  ( زنقة) زاوية 

53333)اكنم3 املغرب نتيجة) (- م.ج)

ل):)-)حل الشركة قبل األوان.

 45 و حدد اقر التصفية ب  قم)
زاوية زنقة))الزالقة وزنقة فيردوم))م.ج)

- 53333)اكنم3 املغرب.)

و عين:

و) أ ضيض  ( اد يس) ( السيد)ة))
عنوانه)ا))زنقة ايريس  قم)33)املنظر)

53333)اكنم3 املغرب) الجميل م.ج)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم))6.

Iم4

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

مخبزة و حلويات سكينة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT(N°2   BD(PRINCE(MY

  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

اخبزة و حلويمت سكينة شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي د ب 

املمكينة طريق الصويرة  قم م 

اراكش 43333 اراكش املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

469)م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) (34 املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ) ( سكينة) حلويمت  و  اخبزة 
وعنوان) د هم  (333.333  أسمملهم)

اقرهم اإل تممعي د ب املمكينة طريق)

 43333 اراكش) م) الصويرة  قم)

األزاة) (: ل) نتيجة  املغرب  اراكش 

االقتصمدية.

د ب) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

م  الصويرة  قم) طريق  املمكينة 

اراكش)43333)اراكش املغرب.)

و عين:

ازوغ) ( الحسين)  السيد)ة))

أكيوض) ازوغ  ضيعة  عنوانه)ا)) و 

املغرب) اراكش  (43333 اراكش)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

العقود) تبليغ  احل  و   املخمبرة 

و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)463م.

4(I
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SOUHAL CONSULTING

Maison Mignard›s
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

Maison(Mignard›s شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي املخزن 
 قم 43 الشطر الثملث ارك9 دا  
البر و االحسمن اارشيش  - 43333 

اراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3979مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.Maison(Mignard’s
ادا ة) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

العمليمت التجم ية)
-))التجم ة في الحلويمت و املخبوزات)
املخزن) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
دا ) ارك9  الثملث  الشطر  (43  قم)
 43333 (- ( البر و االحسمن اارشيش)

اراكش املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيدة نوال السطوطي)):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

السطوطي)) نوال  السيدة 

اراكش) (43333 اراكش) عنوانه)ا))

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة نوال السطوطي عنوانه)ا))

اراكش)43333)اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (34 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم))))3)م.

44I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

BENYAYA KHRONO SARL-
AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895  اكنم3 ، 53333، 

اكنم3 املغرب

 BENYAYA KHRONO SARL-AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي املحل  قم  

3 363 الفيراي السعمدة  - 53333 

اكنم3 املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(6(97

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)34)ينمير)م)3))تم))تحويل))

للشركة) الحملي  اال تممعي  املقر 

الفيراي) (363 (3 ( »املحل  قم) ان)

53333)اكنم3 املغرب«) (- ( السعمدة)
 -  5 ار من) )53م) ) قم) »املحل) إلى)

53333)اكنم3))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)648.

46I

derkaoui(ahmed

TRAVINJDA SARL-AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

derkaoui(ahmed

 hay(essalam(bloc(G(khenifra

 N 249 hay(essalam(bloc(G

 khenifra، 54000، khenifra

Maroc

TRAVINJDA SARL-AU شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي فدان 

السه9 ازغم  ايت لحسن كهف 

النسو  خنيفرة  - 54333 خنيفرة  

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3677

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TRAVINJDA SARL-AU

اشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اختلفة انمولة.

فدان) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

كهف) لحسن  ايت  ازغم   السه9 

خنيفرة)) (54333 (- ( النسو  خنيفرة)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد  شيد ااحروش عنوانه)ا))
زنقة)3م) قم)8م)حي اسحمق خنيفرة)

54333)خنيفرة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد  شيد ااحروش عنوانه)ا))
زنقة)3م) قم)8م)حي اسحمق خنيفرة)

54333)خنيفرة خنيفرة)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتم يخ)38)فبراير)

م)3))تحت  قم)47.

47I

ACHORA CONSULTING

CASACUISINE DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ACHORA CONSULTING

 DB(MARRAKECH(BC 18 N° 30

 DB(MARRAKECH(BC 18 N°

 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

CASACUISINE DECO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) ار3 

السلطمن الطمبق م شقة  قم 3 - 

3333) الدا  البيضمء املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

مم4347.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر ) ((3(3 يوليوز) 4م) في) املؤ خ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ابلغ) ( (CASACUISINE DECO

وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)

6))ار3 السلطمن) اقرهم اإل تممعي)

الطمبق)م)شقة  قم)3 - 3333))الدا )

شدة) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضمء)

املنمفسة.

و حدد اقر التصفية ب)6))ار3)

السلطمن الطمبق)م)شقة)3 - 3333) 

الدا  البيضمء)املغرب.)



4527 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

و عين:
السيد)ة))عمدل))خموة و عنوانه)ا))
زنقة نقو   قم))م)الطمبق)3 3833) 
)ة)) كمصفي) املغرب  املحمدية 

للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)3ممم76.

48I

comptable2018

DELTA INNOVATIONS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptable2018
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
DELTA INNOVATIONS شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي املنطقة 
الصنمعية ا زنمية - 5ممم  - 33م93 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
633)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) م))
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 DELTA(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.INNOVATIONS
اإلصالح) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الصنمعي والصيمنة.

املنطقة) (: عنوان املقر اال تممعي)

الصنمعية ا زنمية)-)5ممم  - 33م93 

طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

3م  ( (: زواكي) أاين  السيد احمد 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

زواكي) أاين  احمد  السيد 

التقسيمة) النوا ة  اجمع  عنوانه)ا))

م)عمم ة)3)الطمبق)5) قم)73)ا زنمية)

33م93)طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

زواكي) أاين  احمد  السيد 

التقسيمة) النوا ة  اجمع  عنوانه)ا))

م)عمم ة)3)الطمبق)5) قم)73)ا زنمية)

33م93)طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (35 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)38999).

53I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

STE BELOUAR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND

CONSULTING

 Bureaux(assafae, 4éme(étage,

 bureau 28, av(moulay(rachid,

 route(de(sefrou ، 30050، fès

MAROC

STE BELOUAR  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 48م  

الطمبق الثمني حي القد3 بنسودة - 

33333  فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

66399

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. BELOUAR

غرض الشركة بإيجمز):))

للبنمء،اقموالت) العماة  األشغمل 

البنمء.

،التحقيق) الد اسمت) اكت9 

والبحث.

والعمليمت) واالستيراد  التصدير 

التجم ية

العمليمت) عماة،) ميع  وبصفة 

التي ان شأنهم توسيع نشمط الشركة
عنوان املقر اال تممعي):) قم)48م  

(- الطمبق الثمني حي القد3 بنسودة)

33333))فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

533.333.م)د هم،)اقسم كملتملي:

5.333م  ( (: ( ( السيد حمزة سليم)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( ( سليم) حمزة  السيد 
م3)زنقة الصفصمف شم ع القرويين)

النر س فم3)33333))فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( ( سليم) حمزة  السيد 
م3)زنقة الصفصمف شم ع القرويين)

النر س فم3)33333))فم3 املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (38 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)619/2021.

Iم5

HIGH EDGE CONSULTING

VISTA BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
VISTA BUSINESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

بغداد تجزئة الفتح زنقة ت-ب  قم 
م) - 93333 تطوان املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م5)7م.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) م)3)) ينمير) ((( املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ابلغ  أسمملهم) ( (VISTA BUSINESS
اقرهم) وعنوان  د هم  (43.333
اإل تممعي شم ع بغداد تجزئة الفتح)
م) - 93333)تطوان) زنقة ت-ب  قم)
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

اال تممعي).
شم ع) ب  التصفية  اقر  حدد  و 
بغداد تجزئة الفتح زنقة ت-ب  قم)

م) - 93333)تطوان املغرب.)
و عين:

و) ( الهيشو) ( ( ابراهيم) السيد)ة))
بن) الحسن  اوالي  شم ع  عنوانه)ا))
 93333   ( م) قم) عمم ة) املهدي 

تطوان املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (33 بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)44).

5(I

اكت9 املحمسبة

أفندينا طرنس
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اكت9 املحمسبة

طريق العرائش عمم ة أ عون   قم 

7 الطمبق الثمني القصر الكبير ، 

53م)9، القصر الكبير املغرب

أفندينم طرنس  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي طريق 

الربمط اقماة أنوال شم ع 7  قم 

)م القصر الكبير  - 53م)9 القصر 

الكبير  املغرب 

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(835

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم):)أفندينم)

طرنس).

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع لحسمب الغير).

طريق) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
7) قم) شم ع) أنوال  اقماة  الربمط 

القصر) 53م)9) (- ( القصر الكبير) )م)

الكبير))املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: فم وق) القي�سي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) فم وق  القي�سي  السيد 

 7 شم ع) أنوال  اقماة  الربمط  طريق 

 قم))م)القصر الكبير))53م)9)القصر)

الكبير املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد القي�سي فم وق)

 7 شم ع) أنوال  اقماة  الربمط  طريق 

 قم))م)القصر الكبير))53م)9)القصر)

الكبير))املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( االبتدائية بملقصر الكبير)

فبراير)م)3))تحت  قم)89.

53I

CABINET NAFID AHMED

ACPIAUTO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET NAFID AHMED

 JAMILA 7 RUE 23 N°39

 CITE(DJEMAA ، 20100،

CASABLANCA MAROC

ACPIAUTO شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية)

 N°46 وعنوان اقرهم اإل تممعي

 BD(ZERKTOUNI 2EME

 ETAGE(APPT. N°6 - 20100

.CASABLANCA MROC

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.467((3

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) (35 املؤ خ في)

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 

  ACPIAUTO الوحيد) الشريك  ذات 

د هم) 33.333م) ابلغ  أسمملهم)

 N°46 اإل تممعي) اقرهم  وعنوان 

 BD ZERKTOUNI (EME

 ETAGE APPT. N°6 - (333م

(: نتيجة ل) (CASABLANCA MROC

.PAS D’ACTIVITÉ

ب) التصفية  اقر  حدد  و 

 N°46 BD ZERKTOUNI (EME

 ETAGE APPT. N°6 - (333م

 .CASABLANCA MAROC

و عين:

و) (NAJAT  DAOUD السيد)ة))

 BD ZERKTOUNI  °93 عنوانه)ا))

CASABLANCA MAROC 33م3) 

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة و احل تبليغ العقود و الوثمئق)

 Mme(DAOUD(:(املتعلقة بملتصفية

 NAJAT N°46 BD ZERKTOUNI

(EME ETAGE APPT. N°6

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)763659.

54I

SOUHAL CONSULTING

ARCADEOS TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

ARCADEOS TRAVAUX  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي التقدم 

شم ع 8) الرقم 5  - 333)) ازيالل 

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(797

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) ينمير) (37 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
تفويت السيد))ة))حسنمء))اودا ي))
أصل) ان  ا تممعية  حصة  (533
533)حصة لفمئدة))السيد))ة))حسن)

عزيزي بتم يخ)38)ينمير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
ينمير) ((( بتم يخ) ( بمزيالل) االبتدائية 

م)3))تحت  قم))مم.

55I

marrakech(externalisation

Opportunities hunter
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

marrakech(externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn
 aicha  résidence(excel(sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech(maroc

Opportunities(hunter شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 le(noyer  وعنوان اقرهم اإل تممعي
c شم ع ابن سينم الطمبق االول 

شقة   قم 3م  ليز اراكش - 43333 
اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
9ممممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.Opportunities(hunter
*الغرض) (: غرض الشركة بإيجمز)
أو) لنفسهم  سواء) هو  الشركة  ان 

ألطراف ثملثة في املغرب والخم ج
للطالب) وتنسي9  إ شمد  *وكملة 

بملخم ج واملغرب.
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العمليمت) إدا ة  في  أعممل  * ائد 

والخدامت التجم ية))تد ي9)/)تد ي9)

هند�سي)/)أحداث)/)توظيف)...)

*استيراد و تصدير؛.

 le(noyer((:(عنوان املقر اال تممعي

c)شم ع ابن سينم الطمبق االول شقة))

 43333 (- اراكش) 3م) ليز   قم)

اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (3.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

حصة) 33م) ( (: السيد احمد براز)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيدة شيممء)براز):))33م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

بقيمة) 33م) (: براز) السيد احمد 

33م)د هم.

بقيمة) 33م) (: براز) السيدة شيممء)

33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) براز  احمد  السيد 

333)م  تمم ة) م4) تجزئة الفتوح  قم)

تمم ة املغرب.

عنوانه)ا)) براز  شيممء) السيدة 

333)م  تمم ة) م4) تجزئة الفتوح  قم)

تمم ة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) براز  احمد  السيد 

333)م  تمم ة) م4) تجزئة الفتوح  قم)

تمم ة املغرب

عنوانه)ا)) براز  شيممء) السيدة 

333)م  تمم ة) م4) تجزئة الفتوح  قم)

تمم ة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3357)م.

56I

FIDUCIAIRE FEM

SOCIETE KISYAD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FEM

 N 28 RUE(ABOU(SOUFIANE

 CASABLANCA ، 20015،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE KISYAD شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تقمطع 

شم ع اللى اليمقوت و زنقة العرعم  

عمم ة  قم 9 الطمبق 4  قم 7م اقماة 

كمليس الدا  البيضمء - 3383) الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

486675

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SOCIETE KISYAD

غرض الشركة بإيجمز):)نظراتي.

تقمطع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

العرعم ) زنقة  و  اليمقوت  اللى  شم ع 
عمم ة  قم)9)الطمبق)4) قم)7م)اقماة)

كمليس الدا  البيضمء)-)3383))الدا )

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد خليص الجياللي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد خليص الجياللي عنوانه)ا)))
 قم)36))زنقة اصطفى املعمني طمبق)

))شقة)4)الدا  البيضمء)3333))الدا )

البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد خليص الجياللي عنوانه)ا)))
 قم)36))زنقة اصطفى املعمني طمبق)

))شقة)4)الدا  البيضمء)3333))الدا )

البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (5 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)486675.

57I

اكت9 املحمسبة

طرنس حرو�سي
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

اكت9 املحمسبة

طريق العرائش عمم ة أ عون   قم 

7 الطمبق الثمني القصر الكبير ، 

53م)9، القصر الكبير املغرب

طرنس حرو�سي  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : دوا  

الصوالح قيمدة زوادة القصر الكبير  

- 53م)9 القصر الكبير  املغرب .

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

763م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) ((3(3 د نبر) م3) في) املؤ خ 

ذات) شركة  ( حرو�سي) طرنس  حل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

33.333م  ابلغ  أسمملهم) الوحيد 

د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا )

الصوالح قيمدة زوادة القصر الكبير))-)

53م)9)القصر الكبير))املغرب))نتيجة)

لتصفية الشركة).

و عين:
)عبدالكبير و) الحرو�سي) السيد)ة))
عنوانه)ا))دوا  الصوالح قيمدة زوادة)
سيدي سالاة دائرة اللوكو3 القصر)
الكبير))53م)9)القصر الكبير))املغرب))

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
دوا ) وفي  ((3(3 د نبر) م3) بتم يخ)
الصوالح قيمدة زوادة القصر الكبير))

- 53م)9)القصر الكبير))املغرب).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( االبتدائية بملقصر الكبير)

ينمير)م)3))تحت  قم)9م.
58I

UPSILON CONSULTING

ZAMAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

UPSILON CONSULTING
 Angle(avenue(Omar(El(Khayam

 et(boulevard(Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،
Casablanca(MAROC

ZAMAA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : شقة  قم 
7م إقماة املنم  4، القم�سي عيمض - 

43333 اراكش املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.99687

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) ((3(3 نونبر) (33 املؤ خ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (ZAMAA
33.333م  ابلغ  أسمملهم) املحدودة 
اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 
شقة  قم)7م)إقماة املنم )4،)القم�سي)
املغرب) اراكش  (43333 (- عيمض)

نتيجة اللرغبة املشتركة للشركمء.
و عين:

 Ana( ( CAMIRUAGA السيد)ة))
 Avda/Vicente((و عنوانه)ا(RUEDA
 Aleixandre(n°87(40006(Segovia

Espagne)كمصفي))ة))للشركة.
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و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

3)3))وفي شقة  قم) 33)نونبر) بتم يخ)

(- 4،)القم�سي عيمض) 7م)إقماة املنم )

43333)اراكش املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (35 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)74)3)م.

59I

ااغم  عبد الغمفو 

LOCAMSA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ااغم  عبد الغمفو 

شم ع الجيش امللكي اقماة النو   قم 

م الطمبق االول تطوان ، 93333، 

تطوان املغرب

LOCAMSA شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع  ولد 

سيدي بمبم اقماة قمر الطمبق 4 شقة 

3) املطم  تطوان - 93333 تطوان 

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.((369

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت) م)3)) ينمير) 5م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

احمد بنعمرو) )ة)) تفويت السيد)

أصل) ان  ا تممعية  حصة  (7(6

33م.م)حصة لفمئدة))السيد))ة))سعد)

بنعمرو بتم يخ)5م)ينمير)م)3).

بنعمرو) نجالء) )ة)) تفويت السيد)

أصل) ان  ا تممعية  حصة  (374

33م.م)حصة لفمئدة))السيد))ة))سعد)

بنعمرو بتم يخ)5م)ينمير)م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (3( بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)43)3.

63I

marrakech(externalisation

Rock fluid
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech(externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn
 aicha  résidence(excel(sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech(maroc

Rock(fluid شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اكت9 م ، 
حي بيوت البون ،  قم 333 ، النخيل 
الشمملي ، اراكش. - 43333 اراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
مم)ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 Rock (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.fluid
تركي9) (* (: غرض الشركة بإيجمز)
وتسويق اعدات السبمكة وحممامت)

السبمحة
*)أعممل اختلفة أو البنمء

*)عمل الختم
والصرف) السبمكة  *أعممل 

الصحي
والبيع) الشراء) عمليمت  *) ميع 
املتعلقة) واإلصالح  والتركي9 
املركزية) والتدفئة  بملتكييف 
وحممامت السبمحة والتبريد الصنمعي)

والتجم ي
وأعممل) املتسموية  التركيبمت  (*

السبمكة والكهربمء.

*استيراد و تصدير.
عنوان املقر اال تممعي):)اكت9)م)،)
حي بيوت البون)،) قم)333)،)النخيل)
الشمملي)،)اراكش.)-)43333)اراكش)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد سمير بلعي�سي):))33م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
)السيد سمير بلعي�سي):)33م)بقيمة)

33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) بلعي�سي  سمير  السيد 
حي بيوت البون)،) قم)333)،)النخيل)
اراكش) (43333 اراكش.) (، الشمملي)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بلعي�سي  سمير  السيد 
حي بيوت البون)،) قم)333)،)النخيل)
اراكش) (43333 اراكش.) (، الشمملي)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم))343)م.
Iم6

ااغم  عبد الغمفو 

MONTANIA LAND
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

ااغم  عبد الغمفو 
شم ع الجيش امللكي اقماة النو   قم 
م الطمبق االول تطوان ، 93333، 

تطوان املغرب
MONTANIA LAND  شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي طريق 
سبتة اقماة حدائق ار من بلوك 

3/) شقة  قم 3م تطوان - 93333 
تطوان املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

99م3).
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم تعيين) م)3)) ينمير) ((( املؤ خ في)
اسير  ديد للشركة السيد)ة))احمد)

اليون�سي كمسير وحيد
تبعم إلقملة اسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)55)3.

63I

FIDUCIAIRE BENHASSI

زيتون زمران
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BENHASSI
 N°32 LOT(ZAKARIA(ASKEJOUR

 LAMHAMID(MARRAKECH،
40160، MARRAKECH(MAROC
زيتون زاران شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  

اوالد غربمل سيدي  حمل القلعة 
السراغنة Ville 43000 القلعة 

السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
4379

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
زيتون) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

زاران.
غرض الشركة بإيجمز):)التجم ة في)

الزيتون واملنتو مت النبمتية.
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عنوان املقر اال تممعي):)دوا  اوالد)

غربمل سيدي  حمل القلعة السراغنة)

السراغنة) القلعة  (Ville( 43000

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد بالل عبد القمد  عنوانه)ا))

اراكش) الجنوبي  ازلي   قمم65)

43333))اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد بالل عبد القمد  عنوانه)ا))

اراكش) الجنوبي  ازلي   قمم65)

43333)اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتم يخ)3م 

فبراير)م)3))تحت  قم)57/2021.

64I

UPSILON CONSULTING

LES DEUX TOURS
إعالن اتعدد القرا ات

UPSILON CONSULTING

 Angle(avenue(Omar(El(Khayam

 et(boulevard(Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،

Casablanca(MAROC

LES DEUX TOURS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: دوا  

ابيض  نمنمت، سيدي يوسف بن 

علي - - اراكش املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م997.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

3)3))تم اتخمذ) 8م)د نبر) املؤ خ في)

القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

 Charles إعالن وفمة املرحوم السيد)

على) حصصه  توزيع  و  (BOCCARA

الو ثة

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

ا تممعية) حصة  ((333 ب) التبرع 

 Nicole( Marie السيدة) طرف  ان 

Marguerite(DELHY)لصملح السيد)

 Mathieu(Benjamin(BOCCARA

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

للحصص) الجديد  التوزيع  إعالن 

اال تممعية

قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

تحيين النظمم األسم�سي للشركة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

املسمهممت

بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

 أ3 اململ

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (35 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)73)3)م.

66I

FIDUCIAIRE BENHASSI

زيتون لويحات
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BENHASSI

 N°32 LOT(ZAKARIA(ASKEJOUR

 LAMHAMID(MARRAKECH،

40160، MARRAKECH(MAROC

زيتون لويحمت شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  

لبهمليل زاران القلعة السراغنة - 

43333  القلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م438

بمقت�سى))عقد عرفي اؤ خ في)5) 

ينمير)م)3))تم إعداد القمنون)

األسم�سي لشركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد)

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

زيتون) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

لويحمت.

غرض الشركة بإيجمز):)التجم ة في)

الزيتون و املواد النبمتية الفالحية.

دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

(- السراغنة) القلعة  زاران  لبهمليل 

43333))القلعة السراغنة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( االزعر) احمد  السيد 

د ب الدبمغ سيدي يوسف) (48  قم)

اراكش) ( (43333 اراكش) علي  بن 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( االزعر) احمد  السيد 

د ب الدبمغ سيدي يوسف) (48  قم)

اراكش) (43333 اراكش) علي  بن 

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتم يخ)3م 

فبراير)م)3))تحت  قم)58/2021.

67I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

ALCON MAROC
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

 BD(ZERKTOUNI(ETAGE 2 46

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

ALCON MAROC شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي إقماة  

سعيده  قم 5م شم ع أبوالعبم3 

حي بو غون الطمبق الثمني بمب 3م - 

3333) الدا  البيضمء املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4996

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل) م)3)) ينمير) 3م) املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

  ALCON MAROC الشريك الوحيد)

د هم) 333.333.م) ابلغ  أسمملهم)

إقماة)) اإل تممعي  اقرهم  وعنوان 

أبوالعبم3) شم ع  5م) سعيده  قم)

 - 3م  حي بو غون الطمبق الثمني بمب)

الدا  البيضمء)املغرب نتيجة) ((3333

اإل ادة املشتركة للشريك بسب9) (: ل)

الوضع اململي للشركة.

إقماة)) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

أبوالعبم3) شم ع  5م) سعيده  قم)

 - 3م  حي بو غون الطمبق الثمني بمب)

3333))الدا  البيضمء)املغرب.)

و عين:
السيد)ة))زهير)))قزامن و عنوانه)ا))

أسممء) إقماة  بو يد  ابن  شم ع  م)

م  الشقة) حي النخيل الدا  البيضمء)

333))الدا  البيضمء)املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)73م765.
68I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE DRABCHOU
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

  SOCIETE DRABCHOU SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

الز يقة السفلى غفسمي تمونمت - 
34333 تمونمت املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
799م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
. SOCIETE DRABCHOU SARL AU
-تجم ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اواد البنمء
-نقل البضمئع)

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
(- تمونمت) غفسمي  السفلى  الز يقة 

34333)تمونمت املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

((: ( اشويشو) العزيز  عبد  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
اشويشو)) العزيز  عبد  السيد 
السفلى) الز يقة  حي  عنوانه)ا))
تمونمت) (34333 تمونمت) غفسمي 

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
اشويشو)) العزيز  عبد  السيد 
السفلى) الز يقة  حي  عنوانه)ا))
تمونمت) (34333 تمونمت) غفسمي 

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( االبتدائية بتمونمت)

م)3))تحت  قم)م7.

69I

احمد الحنودي اوثق

STATION BEN ALI JAMAL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

احمد الحنودي اوثق
3 شم ع األندلس ط م ، 333)3، 

الحسيمة املغرب
  STATION BEN ALI JAMAL

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 49 شم ع 
الخليج - 333)3 الحسيمة املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م47).
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تعيين) م)3)) ينمير) ((( املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

BOUDRA YASMINA)كمسير آخر
تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملحسيمة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)49.

73I

AB GESTION

MADIHA PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AB GESTION

 BD ZERKTOUNI ANGLE (9م

 BRAHIM(ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MADIHA PLAST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي )33 شم ع 

ابراهيم  وداني طمبق 5 شقة م) 

إقماة  يحمن حي املعم يف الدا  

البيضمء الدا البيضمء 3333) 

الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489533

مم  عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MADIHA PLAST

تصنيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وحقن اواد اللدائن الحرا ية واملواد)

واعملجتهم) النفميمت  و مع  املركبة 

والتخلص انهم.

 33( (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شقة) (5 شم ع ابراهيم  وداني طمبق)

إقماة  يحمن حي املعم يف الدا ) م))

 (3333 الدا البيضمء) البيضمء)

الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: اديحة) الديمز  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

((: فؤاد) سعدي  كيران  بن  السيد 
533)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) اديحة  الديمز  السيدة 
6))تجزئت الشرفة عين عمار شقة)8 

فم3)3333)))فم3 املغرب.
فؤاد) سعدي  كيران  بن  السيد 
اسكيني) شم ع  حمل  (3 عنوانه)ا))
طمبق)5)شقة)5)بنجدية أنفم)3333) 

الدا البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اديحة  الديمز  السيدة 
6))تجزئت الشرفة عين عمار شقة)8 

فم3)3333)))فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)34م765.
Iم7

RIF CONSEIL SARL

 SOCIETE GENERALE DE
COMMERCE- SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 SOCIETE GENERALE DE
COMMERCE- SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 QT AL وعنوان اقرهم اإل تممعي
 MATAR(ILOT(N 36 NADOR -

333)6 النمظو  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

479م)
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 SOCIETE GENERALE DE  :

. COMMERCE- SARL
-النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضمئع
امللحقمت) وتوزيع  وبيع  -شراء)
والتو يدات ان املنسو مت املصنعة)

واملنزلية
-استيراد وتصدير البضمئع.

 QT AL (: عنوان املقر اال تممعي)
 MATAR ILOT N 36 NADOR -

333)6)النمظو  املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد سمير سنوني):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد عثممن ايمي):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
533)بقيمة) (: السيد سمير سنوني)

33م)د هم.
533)بقيمة) (: السيد عثممن ايمي)

33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد سمير سنوني عنوانه)ا))حي)
6)طنجة) 46) قم) 3)زنفة) بني و بمغل)

93363)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) ايمي  عثممن  السيد 
طنجة) (9 44) قم) زنقة) بنكيران  حي 

93363)طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد سمير سنوني عنوانه)ا))حي)
6)طنجة) 46) قم) 3)زنفة) بني و بمغل)

93363)طنجة املغرب
عنوانه)ا)) ايمي  عثممن  السيد 
طنجة) (9 44) قم) زنقة) بنكيران  حي 

93363)طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)35)فبراير)

م)3))تحت  قم)58).

7(I

Khidmat(Attajir

RANE TECH
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Khidmat(Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 35

52000، ERRACHIDIA(MAROC

RANE TECH شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم )) 

الحي الشبه الصنمعي تم كة  ديدة 

الرشيدية - 333)5 الرشيدية 

الرشيدية.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

3م7مم.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل) م)3)) ينمير) 8م) املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد)RANE TECH))ابلغ)

وعنوان) د هم  3.333م)  أسمملهم)

اقرهم اإل تممعي  قم))))الحي الشبه)

(- الرشيدية) تم كة  ديدة  الصنمعي 

نتيجة) الرشيدية  الرشيدية  (5(333

ل):)قرا  الشريك الوحيد على تصفية)

الشركة.

 (( و حدد اقر التصفية ب  قم)

تم كة  ديدة) الصنمعي  الشبه  الحي 

الرشيدية) (5(333 (- الرشيدية)

الرشيدية.)

و عين:

و) سكو ان  ( يمسين) السيد)ة))
حي االطر املكت9 الجهوي) عنوانه)ا))

لالستثمم  الفالحي))333)5)الرشيدية)

الرشيدية كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

:) قم))))الحي الشبه الصنمعي تم كة)

 ديدة الرشيدية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)70/2021.

73I

GHIZLANE DOUBLANE

LABORATOIRE CHERRAQI
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
 قم 5 عمم ة العبدي شم ع احمد 

السمد3 ، 4333)، الجديدة املغرب

 LABORATOIRE CHERRAQI

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 

7 الطمبق األ �سي بلوك 6) قرية 

الجممعة بن اسيك الدا  البيضمء - 

7333) الد\ا  البيضمء ااملغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489(35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LABORATOIRE CHERRAQI

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

 LABORATOIRE D’ANALYSES

. BIOLOGIQUES MEDICALES
:) قم) اال تممعي) املقر  عنوان 

قرية) ((6 بلوك) األ �سي  الطمبق  (7

(- الجممعة بن اسيك الدا  البيضمء)

7333))الد\ا  البيضمء)ااملغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: سنمء) شراقي  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) سنمء) شراقي  السيدة 

شم ع الزالقة عمم ة االاالك املخزنية)
 قم)3)خريبكة)7333))الدا  البيضمء)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سنمء) شراقي  السيدة 

الزالقة عمم ة االاالك املخزنية  قم)

البيضمء) الدا   ((7333 خريبكة) (3

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)-.

75I

ATMANI SERVICE CONSULTING

جرودي ترافو
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ATMANI SERVICE

CONSULTING

) زنقة االزهر حي السالم بركمن ، 

63333، بركمن املغرب

 رودي ترافو  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 79 زنقة 

بير انز ان حي حسني الطمبق الثمني 
 قم 4 بركمن - 63333 بركمن املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7565

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم):) رودي)

ترافو).
اقمول) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

االعممل العماة او اعممل البنمء.
زنقة) (79 (: عنوان املقر اال تممعي)
بير انز ان حي حسني الطمبق الثمني)
 قم)4)بركمن)-)63333)بركمن املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 
د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) السيد  رودي احمد 
سيدي) الهنمء) حي  الوحدة  زنقة  )م)
سليممن بركمن)63333)بركمن املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) السيد  رودي احمد 
سيدي) الهنمء) حي  الوحدة  زنقة  )م)
سليممن بركمن)63333)بركمن املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((8 بتم يخ) ( ببركمن) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)47/2021.
76I

FIDUNION-MAROC

AMGM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AMGM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
الشفشموني كم 5.مم ،عين السبع - 

3333) الدا  البيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
55مممم.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) م)3)) ينمير) (34 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

تفويت السيد))ة)) من بيير بويفين)

أصل) ان  ا تممعية  حصة  (6.568

)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  ((6.833

ينمير) (34 بتم يخ) فونتمن  ايممنويل 

م)3).

تفويت السيد))ة)) ويل فيمونت)

أصل) ان  ا تممعية  حصة  (6.568

)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  ((6.833

ينمير) (34 بتم يخ) فونتمن  ايممنويل 

م)3).

 ART- الشركة) )ة)) تفويت السيد)

 MEDIA GRAPHIC -AMG 3.664م

 (6.833 حصة ا تممعية ان أصل)

ايممنويل) )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

فونتمن بتم يخ)34)ينمير)م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)69م765.

77I

socomif(sarl

 AUTO LEITH›S CARS SARL

AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socomif(sarl
زنقة احمد الحصملي عمم ة 35 شقة 

 قم ) ، 4335م، القنيطرة املغرب

 AUTO LEITH›S CARS SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 53م 
اجموعة 7  قم 58 ديو  املخزن  

الطمبق الثمني القنيطرة - 4333م 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

58883

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  ((3(3 ينمير) (38

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.LEITH’S CARS SARL AU

تأ ير) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

سيم ات بدون سمئق.

عنوان املقر اال تممعي):)زنقة)53م 

املخزن)) ديو   (58 7) قم) اجموعة)

4333م  (- القنيطرة) الثمني  الطمبق 

القنيطرة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد بمبم هشمم)):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

333م)حصة)) (: ( السيد بمبم هشمم)

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( هشمم) بمبم  السيد 

السمكنية) م4) الهنمء) قم) اجموعة 

القنيطرة)4333م)القنيطرة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( هشمم) بمبم  السيد 

السمكنية) م4) الهنمء) قم) اجموعة 

القنيطرة)4333م)القنيطرة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)393م8.

78I

FIDA

HOLA GRANITO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDA
 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA
MAROC

HOLA GRANITO شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 46 شم ع 
الز قطوني الطمبق التمني الشقة 6  
الدا البيضمء 3333) الدا البيضمء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
9م4863

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (37
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 HOLA(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.GRANITO
تأسيس) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الشركة.
46)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
  6 الشقة) التمني  الطمبق  الز قطوني 
الدا البيضمء) ((3333 الدا البيضمء)

املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) العنبي  حسن  السيد 

اسبمنيم)34م99)اسبمنيم اسبمنيم.
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والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العنبي  حسن  السيد 
اسبمنيم)34م99)اسبمنيم اسبمنيم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (3 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)834م76.
79I

ECOLE PRIVEE ANTOINE GALLAND

 ECOLE PRIVEE ANTOINE
GALLAND

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ECOLE PRIVEE ANTOINE
GALLAND

 HAY EL FELLINE N°((8
 BEN(SLIMANE ، 13000،

BENSLIMANE MAROC
 ECOLE PRIVEE ANTOINE

GALLAND شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
الفلين  قم 8)) - 3333م بن 

سليممن املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م)66
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 ECOLE(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.PRIVEE ANTOINE GALLAND
:) ميع) بإيجمز) الشركة  غرض 
و) التربية  بمجمل  املتعلقة  االنشطة 

التعليم و التكوين و الثقمفة.
تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الفلين  قم)8)) - 3333م)بن سليممن)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 
33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد عبد هللا حجماي)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد عبد هللا حجماي عنوانه)ا))
بن) 3333م)  ((8 الفلين  قم) تجزئة 

سليممن املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد عبد هللا حجماي عنوانه)ا))
بن) 3333م)  ((8 الفلين  قم) تجزئة 

سليممن املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 33 بتم يخ) ( سليممن) ببن  االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)64.

83I

nabiq(mohammed

RIYAD SAID AFFAIRES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC
RIYAD SAID AFFAIRES شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
املنم ة )  قم )م اوالد عيمد اوالد 
زهرة - 3333) بني االل املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3995م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 RIYAD(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.SAID AFFAIRES
األ هزة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
للتدفئة) املنزلية  واأل هزة  الكهربمئية 
للصيمنة) و شة  )تشغيل  والطبخ)
أ هزة)) )تم ر  صحي) (/ التجهيز)) أو 
تم ر أو وسيط استيراد) (/ بملتفصيل)

وتصدير.
تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
املنم ة))) قم))م)اوالد عيمد اوالد زهرة)

- 3333))بني االل املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

333.333.م)د هم،)اقسم كملتملي:
((: اقبمل) احمد  فميد  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  3.333م)

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
اقبمل) احمد  فميد  السيد 
عنوانه)ا))ضحى االال عمم ة)53) قم)

4 3333))بني االل املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
اقبمل) احمد  فميد  السيد 
عنوانه)ا))ضحى االال عمم ة)53) قم)

4 3333))بني االل املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني االل))بتم يخ)3م)فبراير)

م)3))تحت  قم)53م.
8(I

socomif(sarl

TRANSPORT HAPPINESS
إعالن اتعدد القرا ات

socomif(sarl
زنقة احمد الحصملي عمم ة 35 شقة 

 قم ) ، 4335م، القنيطرة املغرب
 TRANSPORT HAPPINESS

»شركة  التضمان«
وعنوان اقرهم اال تممعي: 639 
تجزئة األال تمديد القنيطرة - 

4333م القنيطلرة املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.49653

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)6))ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

تفويت الحصص
على) ينص  الذي  3م:) قرا   قم)

اميلي:)اسيران  ديدان
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)
3م)حصة ان حليمة بنزاهرة) تفويت)
3م)حصة ان) إلى سنمء)هممنيتفويث)

فمطمة هوا ي إلى هم ر بويطة
على) ينص  الذي  3م:) بند  قم)
اميلي:)اسيران  ديدان لحسن بنهمكو)

و هم ر بويطة)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 33 بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)م))تحت  قم))6)م8.

83I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE BONAJITRA-TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة م3  قم )3 حي النجمح 

خنيفرة، 54333، خنيفرة املغرب
 STE BONAJITRA-TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي م3 تجزئة 
اال ز حمرية - 54333 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3653
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BONAJITRA-TRAVAUX
(: بإيجمز) الشركة  غرض 
صيمنة) و  اختلفة،ز اعة  اشغمل 

الحدائق،افموضة.
عنوان املقر اال تممعي):)م3)تجزئة)
اال ز حمرية)-)54333)خنيفرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: السيد نجيم بوحسين)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد نجيم بوحسين عنوانه)ا))
 54333 حمرية) اال ز  تجزئة  م3)

خنيفرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد نجيم بوحسين عنوانه)ا))
 54333 حمرية) اال ز  تجزئة  م3)

خنيفرة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتم يخ)33)فبراير)

م)3))تحت  قم)53.

84I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

القييمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC

القييمة شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 - GHوعنوان اقرهم اإل تممعي 4م
ب4 زهو  تم كة - 43333 اراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
35)ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

القييمة.
اقمول) (- (: غرض الشركة بإيجمز)

خدامت املعلوامت
تقنيمت) واستخدام  تنفيذ  (-

املعلوامت الجديدة و االتصمالت
-)التصدير و االستيراد.

 GH4م (: اال تممعي) املقر  عنوان 
اراكش) (43333 (- زهو  تم كة) -)ب4)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
الشركة براتيم كلوبمل ش.م):))453 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد سيدي حمدي ولد الرشيد)
د هم) 33م) بقيمة) حصة  (433   :

للحصة).
53م  ( (: السيد يعقوب املوسموي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
ش.م) كلوبمل  براتيم  الشركة 
 38787  4 اسكودينم3) عنوانه)ا))

برشلونة اسبمنيم.
السيد سيدي حمدي ولد الرشيد)
7م  البركة  قم) تجزئة  عنوانه)ا))

73333)العيون املغرب.
املوسموي) يعقوب  السيد 
حي) الفوسفمط  تجزئة  عنوانه)ا))
 73333 ( اوالي  شيد الشطر التمني)

العيون املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد دانيمل  ويز برات عنوانه)ا))
اكوالدة) (38733 36م  شم ع برشلونة)

اسبمنيم
السيد سيدي حمدي ولد الرشيد)
7م  البركة  قم) تجزئة  عنوانه)ا))

73333)العيون املغرب
املوسموي) يعقوب  السيد 
7م  البركة  قم) تجزئة  عنوانه)ا))

73333)العيون املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)6)34)م.
85I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 SCIERIE CONSORTS
ABDELLAOUI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  اكنم3 ، 53333، 
اكنم3 املغرب

 SCIERIE CONSORTS
ABDELLAOUI SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  
التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي كيلواتر 
)طريق اكنم3 - 54333 خنيفرة 

املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
5مم.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
 (3(3 د نبر) م3) في) املؤ خ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقر  
 SCIERIE CONSORTS املحدودة)
ABDELLAOUI SARL))ابلغ  أسمملهم)
اقرهم) وعنوان  د هم  (633.333
اكنم3) )طريق  كيلواتر) اإل تممعي 
(: خنيفرة املغرب نتيجة ل) (54333  -

حل الشركة قبل األوان)))).
و حدد اقر التصفية ب كيلواتر)
خنيفرة) (54333 (- اكنم3) )طريق 

املغرب.)
و عين:

اد يس)) اوالي  السيد)ة))
  (95 عنوانه)ا)) قم) و  العبدالوي 
خنيفرة) (V 54333 احمد) شم ع 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتم يخ)39)فبراير)

م)3))تحت  قم)م5.
88I

BT CONSEIL

ALLIANCE ORTHOPEDIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni(angle(bd(roudanie(etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC
ALLIANCE ORTHOPEDIE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

إزدهم  ، إقماة  يمن 3 ، الشقة 4م 
بوسكو ا الدا البيضمء  - 3333) 

الدا البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

77م487
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. ALLIANCE ORTHOPEDIE
الغرض) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
ان الشركة هو لنفسهم وبملنيمبة عن)
أطراف ثملثة في املغرب أو في الخم ج)

العمليمت التملية:
ا هزة) واصالح  وتصنيع  بيع  (-

تقويم العظمم واملعدات الطبية.
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اختلف) اع  اتفمقيمت  إبرام  (-
اال تممعية) والجمعيمت  املنظممت 

العماة والخمصة.
تصميم اعدات تقويم العظمم) (-

الشخصية.
-)اسمعدة املعوقين.

عمل) واحطمت  انزلية  أثمثمت  (-
للمعمقين.

تمثيل الشركة املصنعة أل هزة) (-
تقويم العظمم.

-)االستيراد والشراء)املحلي لجميع)
املواد واملواد واملعدات الالزاة لتنفيذ)

العمليمت املذكو ة أعاله.
وإدا ة أي) وتأ ير وإنشمء) شراء) (-

عمل أو اؤسسة يمكن أن تخداهم.
-)التعمقد ان البمطن أو العمولة أو)
االستحواذ على اصلحة أو املشم كة)
قمئم) تجم ي  عمل  أو  شركة  أي  في 
أو سيتم إنشمؤه اع كمئن اشمبه أو)

ارتبط.
وبيع  ميع) وتصدير  استيراد  (-
الالزاة) املواد  أو  املعدات  أو  السلع 

لتحقيق غرض الشركة..
تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
4م  الشقة) (، (3 إقماة  يمن) (، إزدهم )
 (3333 (- ( الدا البيضمء) بوسكو ا 

الدا البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 453 ( (: ( ابوغزوات) وائل  السيد 
حصة بقيمة)45.333)د هم للحصة).

 353 ( (: ( حميمة) السيدة حسنمء)
حصة بقيمة)35.333)د هم للحصة).

 (33 ( (: ( بلكمال) السيدة  شيدة 
حصة بقيمة)3.333))د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد وائل ابوغزوات))عنوانه)ا))
 338 تم كة  قم) الصفصمف  تجزئة 

اراكش)3333))اراكش املغرب.
السيدة حسنمء)حميمة))عنوانه)ا))
 338 تم كة  قم) الصفصمف  تجزئة 

اراكش)3333))اراكش املغرب.
السيدة  شيدة بلكمال))عنوانه)ا))

 338 تم كة  قم) الصفصمف  تجزئة 

اراكش)3333))اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة  شيدة بلكمال عنوانه)ا))

 338 تم كة  قم) الصفصمف  تجزئة 

اراكش)3333))اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (8 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)998)76.

89I

FIDUNION-MAROC

AMGM
إعالن اتعدد القرا ات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AMGM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: شم ع 

الشفشموني كم 5.مم ،عين السبع - 

3333) الدا  البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

55مممم.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)34)ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

السيد  من) استقملة  على  املوافقة 

بيير بويفين كمسير للشركة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم).:)الذي ينص على اميلي:).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)69م765.

93I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE AUTO ECOLE AWAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة م3  قم )3 حي النجمح 

خنيفرة، 54333، خنيفرة املغرب
STE AUTO ECOLE AWAM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 3م 

 قم 79) حي حسين اريرت - 54333 
خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3645

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AUTO ECOLE AWAM
اد سة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

لتعليم السيمقة.
3م  زنقة) (: عنوان املقر اال تممعي)
 قم)79))حي حسين اريرت)-)54333 

خنيفرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
53م  ( (: بوخريص) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد طم ق زهراوي):))53م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
733)حصة) ( (: السيد نوال اعراب)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد احمد بوخريص عنوانه)ا))

خنيفرة)54333)خنيفرة املغرب.
عنوانه)ا)) زهراوي  طم ق  السيد 

خنيفرة)54333)خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا)) اعراب  نوال  السيدة 
خنيفرة)54333)خنيفرة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اعراب  نوال  السيدة 
خنيفرة)54333)خنيفرة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتم يخ)38)فبراير)

م)3))تحت  قم)46.

9(I

BT CONSEIL

DREAMPROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni(angle(bd(roudanie(etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

DREAMPROD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م، 
زنقة الحرية الطمبق 3 الشقة 

5 الدا البيضمء  - 3333) 
الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
487795

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DREAMPROD
الغرض) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
ان الشركة هو لنفسهم وبملنيمبة عن)
أطراف ثملثة في املغرب أو في الخم ج)

العمليمت التملية:
-)شركة اإلنتمج واالتصمالت.
-)االتصمل السمعي البصري.
-)إنتمج حدث سمعي بصري)؛
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-)استيراد وتصدير اختلف السلع)
واإلادادات ان وإلى أي  هة..

3م،) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 5 الشقة) (3 الطمبق) الحرية  زنقة 
الدا البيضمء))-)3333))الدا البيضمء)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيدة غزالن  ازي)):))533)حصة)

بقيمة)53.333)د هم للحصة).
السيد اروان بلحمج)):))533)حصة)

بقيمة)53.333)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ( غزالن  ازي) السيدة 
 33 الرقم) (3( الزنقة) الفرح  حي 
الدا البيضمء) ((3333 الدا البيضمء)

املغرب.
السيد اروان بلحمج عنوانه)ا)))7 
الصخو ) سو زاك  أوكيستمن  زنقة 
الدا البيضمء) ((3333 السوداء)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حسن  ازي  السيد 
 33 الرقم) (3( الزنقة) الفرح  حي 
الدا البيضمء) ((3333 الدا البيضمء)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)7م7636.

93I

FIDUNION-MAROC

AMGM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AMGM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوان اقرهم اال تممعي شم ع 
الشفشموني كم 5.مم ،عين السبع - 

3333) الدا  البيضمء .
تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
55مممم.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تحويل) م)3)) ينمير) (34 املؤ خ في)
الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)69م765.

94I

fidmanar

WLINVING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

fidmanar
3مم شم ع عبد الكريم الخطمبي 
عمم ة املهندز  قم د شقة  قم 7 
الطمبق التمني اراكش ، 43333، 

marrakech(maroc
WLINVING شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 3مم شم ع 
عبد الكريم الخطمبي عمم ة املهند3 

بنمية د الطمبق ) شقة  قم 7  - 
43333 اراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م9894.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في))3)نونبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
الخطمبي) الكريم  عبد  شم ع  »3مم)
عمم ة املهند3 بنمية د الطمبق)))شقة)
 قم)7  - 43333)اراكش املغرب«)إلى)
»اتجرم 3)3)عمم ة النخيل)3)طريق)
اراكش)) (43333 (- الروضة  ليز)

املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم))347)م.

97I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

ZALAGH FACILITIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux(assafae, 4éme(étage,
 bureau 28, av(moulay(rachid,
 route(de(sefrou ، 30050، fès

MAROC
ZALAGH FACILITIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 8) 
الطمبق 4 اكمت9 الصفمء طريق 

صفرو اوالي الرشيد - 33353 فم3 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
65م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ZALAGH FACILITIES
اقمول) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
(- اإلدا ية) االستشم ات  (- التنظيف)

اقمول أعممل أو أعممل البنمء.
 (8 :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
طريق) الصفمء) اكمت9  (4 الطمبق)
صفرو اوالي الرشيد)-)33353)فم3)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: لعنمية) يوسف  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد طم ق هممني):))533)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد يوسف لعنمية عنوانه)ا))4 
 33333 إقماة األحبمب حي الشهداء)

فم3 املغرب.
السيد طم ق هممني عنوانه)ا)) قم)
)4)زنقة بوفكران النر س أ))33333 

فم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد يوسف لعنمية عنوانه)ا))4 
 33333 إقماة األحبمب حي الشهداء)

فم3 املغرب
السيد طم ق هممني عنوانه)ا)) قم)
)4)زنقة بوفكران النر س أ))33333 

فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)684.

98I

BT CONSEIL

FUELING SYSTEM GROUP
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni(angle(bd(roudanie(etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

 FUELING SYSTEM GROUP
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي املحمدية، 
فضملة بزنس سنتر، عمم ة A الشقة 
 قم 8 شم ع فرحمت حشمد  - 3333) 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
(7359
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في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (37

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.FUELING SYSTEM GROUP

الغرض) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

ان الشركة هو لنفسهم وبملنيمبة عن)

أطراف ثملثة في املغرب أو في الخم ج)

العمليمت التملية:

-)د اسة وتصميم وتطوير املنشآت)

الصنمعية

وإصالح) واستيراد  تصنيع  (-

وتركي9 أ هزة القيم3 واألدوات

-)إنجمز أعممل الكهربمء)ذات الجهد)

املنخفض والعملي.

املدنية) الهندسة  أعممل  إنجمز  (-

والخدامت املتنوعة.

أتمتة) أ هزة  وبراجة  تركي9  (-

املنزل واألتمتة.

والتجم ة) والتصدير  االستيراد  (-

الوطنية والدولية بجميع أشكملهم.

-) ميع أنواع األعممل والتدخالت)

احطمت) أنواع  ان  نوع  أي  على 

استودعمت) واعدات  الخداة 

تنظيف) (، تفكيك) (، )تجميع) البترول)

(، شراء) (، اعميرة)) (، إصالح) (، طالء) (،

توزيع أي اعدات أو) (، تمثيل) (، بيع)

الحقمت تدخل إلى امليدان.

-)املشم كة املبمشرة أو غير املبمشرة)

للشركة في  ميع العمليمت التجم ية)

التي قد تكون ارتبطة بأحد األشيمء)

إنشمء) طريق  عن  أعاله  املذكو ة 

أي) أو  عدادات  أو  شركمت  ديدة 

انظممت أو عن طريق املسمهمة أو)

األو اق اململية أو) االكتتمب أو شراء)

(، االندامج) (، اال تممعية) الحقوق 

الجمعيمت في املشم كة أو غير ذلك..

عنوان املقر اال تممعي):)املحمدية،)

فضملة بزنس سنتر،)عمم ة)A)الشقة)

 قم)8)شم ع فرحمت حشمد))-)3333) 

املحمدية املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

333.333.م)د هم،)اقسم كملتملي:

3.333م  ( (: ( السيد يوسف اكني)

د هم) 333.333.م) بقيمة) حصة 

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( اكني) يوسف  السيد 

3مم)تجزئة اوان املحمدية))3333) 

املحمدية املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( اكني) يوسف  السيد 

3مم)تجزئة اوان املحمدية))3333) 

املحمدية املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 3( بتم يخ) ( بمملحمدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)45).

99I

STE DOMICILE CONSEIL

STE AGRI TADDART SARL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV(MED(V ، 35100،  رسيف 

املغرب

   STE AGRI TADDART SARL

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي الشقة  قم 

5 الطمبق الثمني على اليمين الك 

ايف ) - 33م35  رسيف املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

5)7م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تعيين) م)3)) ينمير) 9م) املؤ خ في)

السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

الدغلي احمد))كمسير وحيد

تبعم إلقملة اسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتم يخ)5م)ينمير)

م)3))تحت  قم)975/2021.

33Iم

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

COQOUPOULE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

COQOUPOULE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 

اال �سي   قم 6)4 شم ع عبد هللا 

الكرسيفي  حي الهدى اكمدير - 

83333 اكمدير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

43م46

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) 3م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.COQOUPOULE

غرض الشركة بإيجمز):)اطعم.

الطمبق) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
هللا) عبد  شم ع  (4(6 ) قم) اال �سي)

(- اكمدير) الهدى  حي  ( الكرسيفي)

83333)اكمدير املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: اقويد ) اشرف  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد احمد التمدلي):))533)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اقويد   اشرف  السيد 
الركراكي) هللا  عبد  بن  احمد  شم ع 
العرفمن الربمط) (4 الشقة) (33 عمم ة)

3333م)الربمط املغرب.
عنوانه)ا)) التمدلي  احمد  السيد 
333)اقماة اكمدير بمي) 3)شقة) عمم ة)

فونتي اكمدير)83333)اكمدير املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اقويد   اشرف  السيد 
الركراكي) هللا  عبد  بن  احمد  شم ع 
العرفمن الربمط) (4 الشقة) (33 عمم ة)

3333م)الربمط املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م9)98.
I)3م

rochdi(conseil

KAIZEN BIO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

rochdi(conseil
تجزئة القوات املسمعدة  قم 43م 
العيون ، 73333، العيون املغرب

KAIZEN BIO شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : تجزئة 
القوات املسمعدة  قم 43م العيون - 

73333 العيون املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
7939م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل) م)3)) ينمير) )م) املؤ خ في)
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KAIZEN BIO)شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد ابلغ)
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)

القوات) تجزئة  اإل تممعي  اقرهم 

املسمعدة  قم)43م)العيون)-)73333 

القيم) لعدم  نتيجة  املغرب  العيون 

بمي نشمط.

و عين:

و) العقموي  ( ( حسن) السيد)ة))
م3  املسجد  قم) زنقة  عنوانه)ا))

كمصفي) املغرب  الراشدية  (5(333

)ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

تجزئة) وفي  م)3)) ينمير) 3م) بتم يخ)

القوات املسمعدة  قم)43م)العيون)-)

73333)العيون املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)433.

33Iم

rochdi(conseil

FOX SAHARA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi(conseil

تجزئة القوات املسمعدة  قم 43م 

العيون ، 73333، العيون املغرب

FOX SAHARA شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

اوالي عبد هللا عمم ة م3  قم 35 

العيون - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

49م35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 FOX (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SAHARA
و) البنمء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

االشغمل العماة.
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 35 م3) قم) عمم ة) عبد هللا  اوالي 

العيون)-)73333)العيون املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: السيد لحيمن الحسين)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد لحيمن الحسين عنوانه)ا))
 45333   (( الده9  قم) وادي  حي 

و ززات املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد لحيمن الحسين عنوانه)ا))
 45333   (( الده9  قم) وادي  حي 

و ززات املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)8)4.
34Iم

AM CONSULTING

GEMARNEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
GEMARNEK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية احج 

اوالي يوسف و اوالين غمبة  قم 
3م بنسليممن - 33333 بنسليممن 

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9ممم.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 د نبر) ((3 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

املحجوب) )ة)) السيد) تفويت 

ان) ا تممعية  حصة  (533 البمدي)

السيد) ( لفمئدة) حصة  (533 أصل)

 (3 بتم يخ) أكرا مي  عبدالخملق  )ة))

د نبر)3)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

 3( بتم يخ) ( سليممن) ببن  االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م)3))3)3.

35Iم

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات)

الشريك الوحيد

الياج برود
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

فيديسير بسمة شركة دات 

املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد

تجزئة عثممن زنقة )م  قم 39-37 

عين الشق الدا  البيضمء ، 3473)، 

الدا  البيضمء املغرب

اليمج برود شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) احج 

ار3 السلطمن شقة 3 الطمبق م - 

33م3) الدا  البيضمء  املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

7م3865.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 د نبر) م3) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

فهمي) احمد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة ا تممعية ان) 33م) ( ( حسني)

السيد) ( لفمئدة) حصة  33م) أصل)

م3  )ة)))ابراهيم أيت اوامست بتم يخ)

د نبر)3)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)8م7648.

36Iم

AM CONSULTING

GEMARNEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
GEMARNEK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية احج 

اوالي يوسف و اوالين غمبة  قم 
3م بنسليممن - 33333 بنسليممن 

املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
9ممم.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 د نبر) ((4 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
)ة))هشمم خمالش) تفويت السيد)
533)حصة ا تممعية ان أصل)533 
حصة لفمئدة))السيد))ة))عبدالخملق)

أكرا مي بتم يخ)4))د نبر)3)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
 38 بتم يخ) ( سليممن) ببن  االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م)3))383.

37Iم

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات)

الشريك الوحيد

اكوا ميڭا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثممن زنقة )م  قم 39-37 
عين الشق الدا  البيضمء ، 3473)، 

الدا  البيضمء املغرب
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اكوا ايڭم شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
التيسير قم ممم الطمبق م اديونة - 

9493) الدا  البيضمء   املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
3م37)م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 د نبر) ((( في) املؤ خ 

املصمدقة على):
ادايح)) اريم  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) ان  ا تممعية  حصة  (9.533
)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  3.333م)
احمد كوفم))بتم يخ))))د نبر)3)3).

زوهرة لعواد) ( )ة)) السيد) تفويت 
أصل) ان  ا تممعية  حصة  (533
)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  3.333م)

احمد كوفم بتم يخ))))د نبر)3)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3)7648.
38Iم

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

TAYEB BENNANI
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux(assafae, 4éme(étage,
 bureau 28, av(moulay(rachid,
 route(de(sefrou ، 30050، fès

MAROC
TAYEB BENNANI شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي اكت9  قم 
8) الطمبق 4 اكمت9 الصفمء طريق 

صفرو اوالي الرشيد - 33353 فم3 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
37م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 TAYEB(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.BENNANI

غرض الشركة بإيجمز):)بيع املالبس)

بملتجزئة في املتم ر املتخصصة

العمليمت) عماة،) ميع  وبصفة 

التي ان شأنهم توسيع نشمط الشركة.

اكت9) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

الصفمء) اكمت9  (4 الطمبق) ((8  قم)

طريق صفرو اوالي الرشيد)-)33353 

فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: بنمني) الطي9  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بنمني  الطي9  السيد 

أيمن) إقماة  الجميل  الهواء) تجزئة 

الشقة)37) قم))3)م ج)33333)فم3)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنمني  الطي9  السيد 

أيمن) إقماة  الجميل  الهواء) تجزئة 

الشقة)37) قم))3)م ج)33333)فم3)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)659/2021.

39Iم

NEOCOMPTADUNORD

DALDOSMA CUATRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة)

NEOCOMPTADUNORD
 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

DALDOSMA CUATRO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اال تممعي اجمع 
سوالنج 3 اقماة البستمن شقة 5م 

ا زنمية - 93333 طنجة املغرب.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
85م83.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 يوليوز) ((3 في) املؤ خ 
نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):
األشغمل البنمء)و األشغمل العماة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
ينمير) (38 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)38374).
3Iمم

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

KATI BELLA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE
ET CONSEIL

 9(MOHAMED VI ANG BD
 OMAR  EL(IDRISSI(IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA
MAROC

KATI BELLA شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي 75 شم ع 
مم ينمير الطمبق االول الشقة 69م - 

3333) الدا البيضمء املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
5م)388.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

3)3))تقر  حل) 4))شتنبر) املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

)ابلغ) (KATI BELLA الشريك الوحيد)

وعنوان) د هم  3.333م)  أسمملهم)

ينمير) مم) 75)شم ع) اقرهم اإل تممعي)

 (3333  - 69م  الطمبق االول الشقة)

(: ل) نتيجة  املغرب  الدا البيضمء)

الفسخ املسبق اال ادي))والودي.

و حدد اقر التصفية ب)75)شم ع)

 - 69م  مم)ينمير الطمبق االول الشقة)

3333))الدا البيضمء)املغرب.)

و عين:

و) بنسمي  ( كلثوم) السيد)ة))

عنوانه)ا))عمم ة)3))اقماة البستمن))3  

3م  3333))الجديدة املغرب) الشقة)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (3 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)758653.

Iممم

offisc

ROSA COLLECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

offisc

 rue(nablouss(casablanca، 63

20500، casablanca(maroc

ROSA COLLECTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) شم ع 

ار3 سلطمن الطمبق األول الشقة 

3 - 3533) الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م48893
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في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 ROSA (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

.COLLECTION

صنمعة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

النسيج.

6))شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

ار3 سلطمن الطمبق األول الشقة)3 

- 3533))الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: فمطمة) الشماي  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد صبري عبد الرحيم):))533 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة الشماي فمطمة عنوانه)ا))

لسمسفة إقماة حدائق لسمسفة ج ه)

4)عمم ة)))شقة)8م)طمبق)4  93م3) 

الدا  البيضمء)املغرب.

الرحيم) عبد  صبري  السيد 

حدائق) إقماة  لسمسفة  عنوانه)ا))

8م  شقة) (( عمم ة) (4 لسمسفة ج ه)

البيضمء) الدا   93م3))   4 طمبق)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة الشماي فمطمة عنوانه)ا))

لسمسفة إقماة حدائق لسمسفة ج ه)

4)عمم ة)))شقة)8م)طمبق)4  93م3) 

الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764573.

I)مم

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

PC  SHOP
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE

ET CONSEIL

 9(MOHAMED VI ANG BD

 OMAR  EL(IDRISSI(IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA

MAROC

PC  SHOP شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي 67زنقة 

عزيز بالل الطمبق الثمني  قم  3 

املعم يف - 3333) الدا البيضمء 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

6553م3.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

9م3))تقر  حل) 7))د نبر) املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

ابلغ) ( (PC  SHOP الشريك الوحيد)
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
67زنقة عزيز بالل) اقرهم اإل تممعي)

(- املعم يف) (3 ( الثمني  قم) الطمبق 

املغرب نتيجة) الدا البيضمء) ((3333

ل):)الفسخ املسبق اال ادي والودي.
67)زنقة) و حدد اقر التصفية ب)

 3 ( الثمني  قم) الطمبق  بالل  عزيز 

الدا البيضمء) ((3333 (- املعم يف)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة))نزهة))عتمبة و عنوانه)ا))

الحمراء) السمقية  شم ع  (5  ميلة)
 (3333 الجممعة) قرية  ( (((9  قم)

)ة)) كمصفي) املغرب  الدا البيضمء)

للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)3)3))تحت  قم)9375)7.
3Iمم

BARGHACHI BENNES(((شركة))بركم�سي بين

 BARGHACHI   بركا�سي بين
BENNES

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BARGHACHI   شركة  بركم�سي بين
BENNES

دوا املنمدلة دائرة اوالي عبدهللا 
 أ3 املهم 33.333مد هم، الراز 
البريدي 4333)، الجديدة املغرب

 BARGHACHI   بركم�سي بين
BENNES شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 
دوا املنمدلة دائرة اوالي عبدهللا  
- الراز البريدي 4333) الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
7379م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 غشت) ((8
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم):)بركم�سي)

.BARGHACHI BENNES(((بين
صيمنة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وإصالح الصنمديق الشمحنمت.
(: اال تممعي) املقر  عنوان 
عبدهللا)) اوالي  دائرة  دوا املنمدلة 
الجديدة) ((4333 البريدي) الراز  (-

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: بركم�سي  واد) السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بركم�سي  واد  السيد 
عبدهللا)) اوالي  دائرة  دوا املنمدلة 

4333))الجديدة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بركم�سي  واد  السيد 
عبدهللا)) اوالي  دائرة  دوا املنمدلة 

4333))الجديدة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بملجديدة) االبتدائية 

أكتوبر)3)3))تحت  قم)5487).
4Iمم

fidusalim

ES LABO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim
 lot(samip(bd(mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،
casablanca(maroc

ES LABO شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 9 تجزئة 
سمي9 شم ع احمد زفزاف سيدي 

اوان - 3433) الدا  البيضمء  
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
4876(3

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
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عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 ES (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LABO
:)اشتريمت) غرض الشركة بإيجمز)
املواد) وتصدير  واستيراد  وبيع 

والكيممويمت املختبرية)؛
ان) واملسمعدة  الفنية  املشو ة 

املختبرات الصيدالنية.
والتركي9) التو يدات  أعممل 

لجميع املهن
تجزئة) (9 (: عنوان املقر اال تممعي)
سيدي) زفزاف  احمد  شم ع  سمي9 
البيضمء)) الدا   ((3433 (- اوان)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد بنطهر عبد الغفم ):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد بنطهر عبد الغفم  عنوانه)ا))
5)زنقة)3)شم ع واد زيز األلفة)3333) 

الدا  البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد بنطهر عبد الغفم  عنوانه)ا))
5)زنقة)3)شم ع واد زيز األلفة)3333) 

الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
م3  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3)4876.
6Iمم

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

2KVIANDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شم ع او يتمنيم صندوق البريد 
639) ، 43333، اراكش املغرب

KVIANDE) شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 57 شم ع 
او يتمنيم صندوق البريد 639) - 

43333 اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

39)ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.(KVIANDE

التجم ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

ان) وغيرهم  وانتجمتهم  اللحوم  في 

و) االستيراد  الغذائية  املنتجمت 

التصدير.

57)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

 -  (639 البريد) صندوق  او يتمنيم 

43333)اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 KHB HOLDING( الشركة)

33م  بقيمة) حصة  ((SARL :  833

د هم للحصة).

السيد عبد القمد   اضمن):))33) 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

 KHB HOLDING( الشركة)
ازلي) اوالي  زنقة  عنوانه)ا)) ((SARL
 قم))م)اكر  اكس زنقة عبدة  يليز))

43333)اراكش املغرب.

القمد   اضمن) عبد  السيد 

شم ايل) ال  دي  شم ع  (57 عنوانه)ا))

33)67)ال شم ايل فرنسم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد احمد كريم بن عبد القمد )

 4 اقماة ار منة فيال  قم) عنوانه)ا))

تم كة)43333)اراكش املغرب.

القمد   اضمن) عبد  السيد 
شم ايل) ال  دي  شم ع  (57 عنوانه)ا))

33)67)ال شم ايل فرنسم
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)8)34)م.

8Iمم

Y.A.N.Z CONSULTING

TRANS MHB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

Y.A.N.Z CONSULTING
 AV(OUED(NAKHLA ، 93000،

TETOUAN MAROC
TRANS MHB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اال تممعي شم ع نهر 
سو3 زنقة ط حي طويبلة تطوان - 

93333 تطوان املغرب.
تغيير تسمية الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
59)9م

)بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تغيير) ((3(3 شتنبر) مم) املؤ خ في)
 »TRANS MHB«(تسمية الشركة ان

. »MHB NORD«(إلى
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
4))شتنبر) بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

3)3))تحت  قم)9م3).

3I)م

Y.A.N.Z CONSULTING

TRANS MHB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة)

Y.A.N.Z CONSULTING
 AV(OUED(NAKHLA ، 93000،

TETOUAN MAROC
TRANS MHB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اال تممعي شم ع نهر 
سو3 زنقة ط حي طويبلة تطوان - 

93333 تطوان املغرب.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

59)9م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 شتنبر) مم) في) املؤ خ 

نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):

 TRANSPORT DE

 MARCHANDISES POUR LE

COMPTE D’AUTRUI

 MD DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

4))شتنبر) بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

3)3))تحت  قم)9م3).

I))م

AM CONSULTING

GEMARNEK 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 GEMARNEK  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية احج 

اوالي يوسف و اوالين غمبة  قم 3م 

- 33333 بنسليممن املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9ممم.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تم تعيين) 4))د نبر) املؤ خ في)

السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

أكرا مي عبدالخملق كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 38 بتم يخ) ( سليممن) ببن  االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م)3))383.

4I)م
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NEOCOMPTADUNORD

DALDOSMA CUATRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

DALDOSMA CUATRO   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي اجمع 
سوالنج 3 اقماة البستن  قم 8م 
ا زنمية - 93333 طنجة املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
85م83.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)8م)ينمير)م)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
»اجمع سوالنج)3)اقماة البستن  قم)
8م)ا زنمية)-)93333)طنجة املغرب«)
زنقة عالل ابن عبد هللا عمم ة) (« إلى)
 - م3  الخماس  قم) الطمبق  ( شملة)

93333)طنجة))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)ممم39).

6I)م

AM CONSULTING

GEMARNEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
GEMARNEK  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية احج 
اوالي يوسف و اوالين غمبة  قم 3م 

- 33333 بنسليممن املغرب.
تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
9ممم.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تعيين) م)3)) فبراير) (38 املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

املحجوب البمدي كمسير وحيد
تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 3( بتم يخ) ( سليممن) ببن  االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م)3))3)3.

7I)م

شركة ألتيرفيد ش.م.م

 STE COMPLEXE
IZOUMAGUEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة م3  قم )3 حي النجمح 

خنيفرة، 54333، خنيفرة املغرب
  STE COMPLEXE IZOUMAGUEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي ازوامكن 

بولعالم كمف النسو  - 54333 
خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3655

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. COMPLEXE IZOUMAGUEN
احطة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الخدامت،ارك9 سيمحي.
ازوامكن) (: عنوان املقر اال تممعي)
 54333 (- النسو ) كمف  بولعالم 

خنيفرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد صبري نبيل):))333.م)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) نبيل  صبري  السيد 
9م)تجزئة املداغري الوفمق فم ة)  قم)

54333)خنيفرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) نبيل  صبري  السيد 
9م)تجزئة املداغري الوفمق فم ة)  قم)

54333)خنيفرة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتم يخ)39)فبراير)

م)3))تحت  قم)54.
9I)م

ازويتي ابراهيم))شخص ذاتي)

KHOUADRA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)
5، عمم ة أسكو ، شم ع طم ق بن 
زيمد ، 4333م، سوق أ بعمء الغرب 

املغرب
KHOUADRA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  

ااغيطن السد ، لالايمونة - 4333م 
سوق أ بعمء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م699)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.KHOUADRA TRANS
نقل) غرض الشركة بإيجمز):)•)

كمنوا) سواء) لألغيم ،) املستخداين 
أشخمص ذاتيين أو اعنويين.

النقل الحضري (•
النقل السيمحي (•
النقل املد �سي (•
النقل املختلط (•

نقل البضمئع (•
املسمفرين) نقل  (•
أعضمء) اتد بين،) )امد سين،)طلبة،)
ينظمون) الذين  ((... الجمعيمت،)

خر مت.
افموضمت تجم ية (•

أشغمل اختلفة (•
لجميع) وتصدير،) استيراد  (•
شأنهم) ان  التي  والعربمت  اآلالت 

تسهيل تحقيق الهدف أعاله.
العموم،) ميع) وعلى  (•
الصنمعية،) العمليمت  الخدامت،)
واململية املنقولة والعقم ية) التجم ية،)
غير) بطريقة  أو  ابمشرة  املرتبطة 
وبجميع) اال تممعي  بملهدف  ابمشرة 

األهداف املشمبهة..
دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
ااغيطن السد ،)لالايمونة)-)4333م 

سوق أ بعمء)الغرب املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: الخواد ة) الحمج  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 533 ( (: السيد املواني عبد االله)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد الحمج الخواد ة عنوانه)ا))
قرية) الشمهد،) الحمج  اعزي9  دوا  
الغرب) سوق أ بعمء) 4333م) بنعودة)

املغرب.
السيد املواني عبد االله عنوانه)ا))
السد لالايمونة) ااغيطن  دوا  

4333م)سوق أ بعمء)الغرب املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد الحمج الخواد ة عنوانه)ا))
قرية) الشمهد،) الحمج  اعزي9  دوا  
الغرب) سوق أ بعمء) 4333م) بنعودة)

املغرب
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
الغرب)) اال بعمء) بسوق  االبتدائية 
تحت  قم) م)3)) فبراير) (39 بتم يخ)

.16/2021

Iم3م

اكت9 الحسمبمت املكي

SÖZ SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اكت9 الحسمبمت املكي
م9) شم ع الكرااة انفلو ي فم3 ، 

33333، فم3 املغرب
SÖZ SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي قطعة 
 قم مم الطمبق 3 تجزئة وليلي 

شم ع الجيش امللكي  - 33333 فم3 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
66393

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 SÖZ (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SERVICE
غرض الشركة بإيجمز):)-مخدامت)

السيمحة)-)خدامت االشهم .
قطعة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
3)تجزئة وليلي شم ع) مم)الطمبق)  قم)
الجيش امللكي))-)33333)فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 93.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
 333 ( (: االزهري) حسن  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد يونس البقملي):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد احمد عمقل):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) االزهري  حسن  السيد 

م9)زنقة)))حي ابروكة)))بمب السيفر)

عين هم ون)33333)فم3 املغرب.

عنوانه)ا)) البقملي  يونس  السيد 
عين) (( ابروكة) حي  زنقة  ((4  قم)

هم ون)33333)فم3 املغرب.

السيد احمد عمقل عنوانه)ا)) قم)

3زنقة)5م)حي الوفمق بلخيمط)33333 

فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) االزهري  حسن  السيد 

م9)زنقة)))حي ابروكة)))بمب السيفر)

عين هم ون)33333)فم3 املغرب

عنوانه)ا)) البقملي  يونس  السيد 
عين) (( ابروكة) حي  زنقة  ((4  قم)

هم ون)33333)فم3 املغرب

السيد احمد عمقل عنوانه)ا)) قم)

3زنقة)5م)حي الوفمق بلخيمط)33333 

فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)616/21.

I)3م

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»GS MED«
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»GS MED« شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 4م3، 

تجزئة القد3، الجديدة - 4333) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5)76م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 GS« (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.»MED

الشبه) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

االستيراد) (- والتجميل.) الصيدالنية 

والتصدير..

4م3،) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 (4333 (- الجديدة) القد3،) تجزئة 

الجديدة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيدة احسمن نجيبة)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة احسمن نجيبة عنوانه)ا))

333)))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة احسمن نجيبة عنوانه)ا))

333)))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)3م)فبراير)

م)3))تحت  قم)5997).

34Iم

RIAD CONSULTANT

 RADIOLOGIE شركة

DAKHLA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 RADIOLOGIE DAKHLA شركة

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 93 زنقة 

الزيتون داخلة م3 خريبكة  - 5333) 

خريبكة املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

مم59.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) م)3)) فبراير) (33 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»533.333)د هم«)أي ان)»33.333م 

عن) د هم«) (533.333« إلى) د هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتم يخ)مم)فبراير)

م)3))تحت  قم)63.

35Iم

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»HARAS.KOM«
إعالن اتعدد القرا ات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»HARAS.KOM« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: تجزئة 

املنم ، املنطقة 7، بقعة 9)، الطمبق 

األول، الجديدة - 4333) الجديدة 

املغرب.
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»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.7493
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)م))ينمير)م)3)
تم اتخمذ القرا ات التملية:)

ينص) الذي  م:) قرا   قم)
نشمط) تعديل  تم  اميلي:) على 
 BRANCARDAGE. ( ( إلى:) الشركة 
 -EXTERNALISATION DES
  ACTIVITES D’ACCUEIL.  -

 - NETTOYAGE
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

البند الخمص بنشمط الشركة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)3م)فبراير)

م)3))تحت  قم)6333).

38Iم

اكت9 املتني للمحمسبة و التدبير

FLEXAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفمة شريك

اكت9 املتني للمحمسبة و التدبير
سمحة نفم ا 3 اقماة سمن 

فرانسيسكو - ط )  قم 9 ، 93343، 
طنجة املغرب

FLEXAR  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع بم  
انز ان واد زيز اقماة الزهراء احل 

 قم 3 - - طنجة املغرب.
وفمة شريك

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.79833

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
م)3))تم اإلعالم) ينمير) (35 املؤ خ في)
الدحداح) العربي  الشريك  بوفمة 
(
ً
تبعم الو ثة  على  حصصه  توزيع  و 
نونبر) ((8 في) املؤ خ  اإل اثة  لرسم 

3)3))بملشكل األتي):
 96 ( (، ( اشيش) اليكة  السيد)ة))

حصة).

 73 ( (، ( السيد)ة))سعمد الدحداح)
حصة).

السيد)ة))احمد الدحداح))،))45م 
حصة).

((، ( الدحداح) ( ايليم3) السيد)ة))
45م)حصة).

46م  ( (،( السيد)ة))بالل الدحداح)
حصة).

السيد)ة))انم3 الدحداح))،))45م 
حصة).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (35 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)5)393).
39Iم

ELMA COMPTABILITE

NOMEAROD LOGISTICS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELMA COMPTABILITE
تجزئة النهضة زنقة م3  قم 39 

الطمبق الثملث  قم 36 ، 93333، 
طنجة املغرب

NOMEAROD LOGISTICS شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي ب احجم  
العروسة،  نمن الحوزي، زنقة م، 
ب 74 ، الطمبق األ �سي،  - 93333 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
(8587

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.NOMEAROD LOGISTICS

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
عبر) للبضمئع  والدولي  الوطني 

الطرقمت.
عنوان املقر اال تممعي):)ب احجم )
م،) زنقة) الحوزي،) العروسة،) نمن 
 93333 (- ( الطمبق األ �سي،) (، (74 ب)

تطوان املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
الحسمني) الواحد  عبد  السيد 
333.م  حصة بقيمة) 33م) ( (: البوش)

د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الحسمني) الواحد  عبد  السيد 
شم ع) الزاوية،) حي  البوش عنوانه)ا))
((، م3) العزيز،) قم) عبد  ابن  عمر 

33م93)املضيق املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الطويل  كوثر  السيدة 
شم ع البصرة،)زنقة الحمراء،) قم))4 

،))93333)تطوان املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)49).
43Iم

hamzafid

Azhar étoile
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hamzafid
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
Azhar(étoile  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي إقماة 
العملية )  قم6م شم ع فرحمت 
حشمد م.ج.اكنم3 - 53333 

اكنم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
7م))5

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((8
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 Azhar(: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

. étoile
غرض الشركة بإيجمز):)-)أعممل أو)

إنشمءات اتنوعة.
-)تأ ير اعدات البنمء.

-)استيراد وتصدير  ميع املنتجمت)
املتعلقة) واآلالت  واألدوات  واملواد 

بملبنمء)بشكل ابمشر أو غير ابمشر.
براءات) على  ميع  الحصول  (-
التجم ية) والعالامت  االختراع 
املتعلقة) والعمليمت  والتراخيص 
وتشغيلهم) وانحهم  الشركة  بأغراض 

وتنمزل عنهم.
وبشكل أعم)،)أي استثمم  تجم ي)
أو صنمعي أو انقول أو عقم ي أو املي)
أو استثمم  في  أ3 اململ أو عمليمت)
تتعلق) اممثلة  عمليمت  أو  إضمفية 
بشكل ابمشر أو غير ابمشر بمملوضوع)

املذكو  أعاله أو التي قد تروج له..
إقماة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
فرحمت) شم ع  )) قم6م) العملية)
حشمد م.ج.اكنم3)-)53333)اكنم3)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: االزهر) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) االزهر  احمد  السيد 
شم ع) شقة  قم9م) العملية  إقماة 
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 53333 فرحمت حشمد م.ج.اكنم3)

اكنم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) االزهر  احمد  السيد 

شم ع) شقة  قم9م) العملية  إقماة 

 53333 فرحمت حشمد م.ج.اكنم3)

اكنم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)673.

I)4م

FIDUCO TANTAN

AHZAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN(maroc

AHZAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 35، 

زنقة أهل الحبي9 - 333م8 كلميم 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.369

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) م3) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

33.333م  ابلغ  أسمملهم) ( (AHZAB

د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)

333م8  (- الحبي9) أهل  زنقة  (،35

ا ممع) (: ل) نتيجة  املغرب  كلميم 

الشركمء)على تصفية الشركة..

(،35 و حدد اقر التصفية ب  قم)

كلميم) ( 333م8) (- زنقة أهل الحبي9)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة)))همشم))وهبي و عنوانه)ا))

افني) سيدي  ( (85(33 ( أالو) بثنين 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) 8م) بتم يخ) ( بكلميم) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)15/2021.

43Iم

ARYAS CONSULTING

BB GROUP

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القمنوني للشركة

ARYAS CONSULTING

 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble(Résidence(Mohamed

 Lotissement 5م/Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

BB GROUP شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان اقرهم اال تممعي د ب 

الحلفموي  قم 86, بمب دكملة 

اراكش - 43333 اراكش .

تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

م)943.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تحويل) م)3)) ينمير) ((3 املؤ خ في)

الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3574)م.

44Iم

اكت9 املتني للمحمسبة و التدبير

 PANAFRICAINE

TRANSPORT EUROPEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اكت9 املتني للمحمسبة و التدبير

سمحة نفم ا 3 اقماة سمن 

فرانسيسكو - ط )  قم 9 ، 93343، 

طنجة املغرب

 PANAFRICAINE TRANSPORT

EUROPEAN  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

اوالي يوسف اقماة الفتح بلوك ا 

الطمبق 5 شقة  قم 3) - - طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 

38349م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) م)3)) ينمير) )م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

غري9) احمد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) ان  ا تممعية  حصة  (533

)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  533.م)

 .ANAKENA ENTREPRISE S.L

ش.د.م.م بتم يخ))م)ينمير)م)3).

غري9) احمد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) ان  ا تممعية  حصة  (533

)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  333.م)

DONCELLA LA VIE S.L.)ش.د.م.م.)

بتم يخ))م)ينمير)م)3).

غري9) احمد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) ان  ا تممعية  حصة  (533

)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  (533

 .INVERSIONES ENEAS S.L

ش.د.م.م بتم يخ))م)ينمير)م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (35 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)39339).

46Iم

ائتممنية بوعرفة

DROMAJIM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتممنية بوعرفة
 قم49 زنقة الدا  البيضمء بوعرفة 
بوعرفة، 33)م6، بوعرفة املغرب

DROMAJIM شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  اوالد 
حمماة املنكوب بنى كيل - 33)م6 

بوعرفة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م85

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DROMAJIM
اشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
اشغمل) اختلفة-) اشغمل  و  البنمء)
فالحية و اشغمل الطمقة الشمسية-)

تصدير و استراد-)اشغمل التشجير.
عنوان املقر اال تممعي):)دوا  اوالد)
33)م6  (- كيل) بنى  املنكوب  حمماة 

بوعرفة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: ااحمد) اقبمن  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد اقبمن ااحمد عنوانه)ا))حي)
وا زازات) 33مم5) تم ايكت وا زازات)

املغرب.
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والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد اقبمن ااحمد عنوانه)ا))حي)

وا زازات) 33مم5) تم ايكت وا زازات)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) ( االبتدائية بفجيج)

م)3))تحت  قم)10/2021.

47Iم

ائتممنية بوعرفة

STE TRANS FG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتممنية بوعرفة

 قم49 زنقة الدا  البيضمء بوعرفة 

بوعرفة، 33)م6، بوعرفة املغرب

STE TRANS FG SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

تماضيت زنمقة فيكيك - 33)م6 

فيكيك املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.359

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) ((6 املؤ خ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

ابلغ  أسمملهم) ( (TRANS FG SARL

اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)

زنمقة) تماضيت  زنقة  اإل تممعي 

املغرب) فيكيك  33)م6) (- فيكيك)

اململية) الخسمئر  تراكم  (: ل) نتيجة 

لنقل) الخم ج  الى  التنقل  صعوبة  و 

السلع..

زنقة) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

املغرب) فيكيك  زنمقة  تماضيت 

33)م6)فيكيك املغرب.)

و عين:

السيد)ة))احمد))ابمنم و عنوانه)ا))

فيكيك) 33)م6) فيكيك) زنمقة  قصر 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( االبتدائية بفجيج)

م)3))تحت  قم)11/2021.

49Iم

اكت9 عمدل اليعقوبي

 BOULANGERIE
MGHOUGHA, SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اكت9 عمدل اليعقوبي
54 شم ع الحرية الطمبق م  قم 
 TANGER ،93333 ،7 طنجة

MAROC
 BOULANGERIE MGHOUGHA,

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 
املغوغة الجديدة، قطعة م56 
الطمبق األ �سي طنجة 93333 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

مم8)مم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 BOULANGERIE MGHOUGHA,

.SARL
غرض الشركة بإيجمز):)إن الشركة)
أو) بمملغرب  الخمص  لحسمبهم  تهدف 
لحسمب الغير في كل البلدان األخرى،)
وحدهم أو بمملشم كة اع شركمت أخرى)
اعنويين) أو  طبيعيين  أشخمص  أو 

األنشطة التملية):

األخذ بمإليجم ،) اقتنمء،) (: أسمسم)

كل) واستغالل  تسيير  إنشمء،) كراء،)

اقمهي،) سنمك،) املخمبز و الحلويمت،)

وكل) اثلجمت،) للشمي،) قمعمت 

األنشطة) وكل  السيمحية  املركبمت 

التي تتعلق بصنمعة املطعمة.

كل) تحت  املطعمة  أنشطة  كل 

أو) املكمن،) بعين  األخذ  األشكمل،)

عبر) البيع  أو  التوصيل  خدامت 

التصدير،) و  االستراد  األنتيرنيت،)

كل) وتقديم  التجم ية،) الخدامت 

الخدامت بمملغرب أو الخم ج

تنظيم و استغالل كل الحفالت و)

واملعم ض على اختالف) التظمهرات،)

أشكملهم.

االستيراد و التصد،))االتجم  بيع و)

شراء)و توزيع)،)العمولة و الوسمطة في)

كل املواد الغذائية،)طرية أو اجمدة،)

بملجملة،)نصف الجملة أو التقسيط)

سواء)بطريقة ابمشرة أو غير ابمشرة)

ألي ان األهداف السمبقة

العمليمت) كل  (: عموام) وأكثر 

التجم ية،)الصنمعية،)اململية،)عقم ية)

بطريقة) تتعلق  التي  عقم ية  غير  أو 

ان) ألي  ابمشرة  غير  أو  ابمشرة 

األهداف السملف ذكرهم و التي ان)

شأنهم أن تسمعد على تنمية الشركة.).

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

م56  قطعة) الجديدة،) املغوغة 

الطمبق األ �سي طنجة)93333)طنجة)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

 (53 ( (: الرفم3) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (53 ( (: الزاليجــي) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الرفم3  احمد  السيد 
))زنقة  ز  القمر  قم) تجزئة كريمة)

5م 93333)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) الزاليجي  أحمد  السيد 
الول) عين  تجزئة  يعتة،) علي  شم ع 

 قم)38 مممم9)تطوان املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الرفم3  احمد  السيد 
))زنقة  ز  القمر  قم) تجزئة كريمة)

5م 93333)طنجة املغرب
عنوانه)ا)) الزاليجي  أحمد  السيد 
الول) عين  تجزئة  يعتة،) علي  شم ع 

 قم)38 مممم9)تطوان املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)65م39).
Iم5م

CRI MEKNES

BEN KHAJOU TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

BEN KHAJOU TRAV SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي املتجر 
 قم )م) تجزئة ار من م  - 53333 

اكنم3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3م))5
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.KHAJOU TRAV SARL
الترويج) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

العقم ي،)وأعممل البنمء)املختلفة..
املتجر) (: اال تممعي) املقر  عنوان 



4549 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

م  - 53333  )م))تجزئة ار من)  قم)
اكنم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: صديقي) احمد  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد احمد الول):))533)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد صديقي عنوانه)ا))
)-م  ار من) 53)) نمن  فيال  قم)

53333)اكنم3 املغرب.
عنوانه)ا)) الول  احمد  السيد 
ايت) م)) تجزئة ديم  املدينة فيال  قم)

والل))53333)اكنم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد احمد صديقي عنوانه)ا))
)-م  ار من) 53)) نمن  فيال  قم)

53333)اكنم3 املغرب
عنوانه)ا)) الول  احمد  السيد 
ايت) م)) تجزئة ديم  املدينة فيال  قم)

والل))53333)اكنم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)668.
I)5م

KINDLY CARE

KINDLY CARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KINDLY CARE
46  شم ع الز قطوني الطمبق الثمني 
الرقم 6 ، 3333)، الدا البيضمء 

املغرب
KINDLY CARE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N° 8 وعنوان اقرهم اإل تممعي
 LIEUTENANT(DE(BERGE -

20450 CASABLANCA(MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

483859

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) 6م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.KINDLY CARE

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

 COMMERCIALISATION DES

 DISPOSITIFS MÉDICAUX ET

.   PRODUIT PARA MÉDICAUX

 N° 8 (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 LIEUTENANT DE BERGE - (3453

.CASABLANCA MAROC

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 ABDOU ADIL :  533 السيد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

  NARJISS EL AALEJ : السيدة)

533)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

ABDOU ADIL)عنوانه)ا)) السيد)

 N°37 RUE TAHA HOUCINE

.(3336 CASABLANCA MAROC

 NARJISS EL AALEJ السيدة)

 LOT KELTOUM RUE عنوانه)ا))

 N°م NR CALIFORNIA (3333

.CASABLANCA MAROC

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

ABDOU ADIL)عنوانه)ا)) السيد)

 N°37 RUE TAHA HOUCINE

(3336 CASABLANCA MAROC

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (4 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)-.

53Iم

CRI MEKNES

TOUZANI 2.Z.D SARL 
إعالن اتعدد القرا ات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 TOUZANI 2.Z.D(SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: الرقم 
7م) الشهدية ) املنصو   - - اكنم3 

املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
م3556.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)36)ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
على) ينص  الذي  -م:) قرا   قم)
للسيد) أسهم  ((533( بيع) اميلي:)•)
البطمقة) حمال  اصطفى  اسممعيلي 
لصملح) (UC33596 الوطنية  قم)
حمال) (، التوزاني) الدين  عز  السيد 

(•(.D8البطمقة الوطنية  قم)6898م
ان) للشركة  اال تممعي  املقر  تغيير 
 ( الشهدية) 7م)) الرقم) العنوان:)
املنصو  اكنم3,)إلى العنوان الجديد):)
 قم)89م)،)الطمبق األول)،)تجزئة الحي)

العسكري)6)،)البسمتين)،)اكنم3.)•)
تحويل الشكل القمنوني للشركة ان)
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ان)
على) املوافقة  شريك واحد.)•)

النظمم األسم�سي الجديد.
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
أسهم للسيد اسممعيلي) ((533( •بيع)
الوطنية) البطمقة  حمال  اصطفى 
عز) السيد  لصملح  (UC33596  قم)
البطمقة) حمال  (، التوزاني) الدين 
تغيير) (•(.D8الوطنية  قم)6898م
املقر اال تممعي للشركة ان العنوان:)
املنصو ) (( الشهدية) 7م)) الرقم)
:) قم) الجديد) العنوان  إلى  اكنم3,)

الحي) تجزئة  (، األول) الطمبق  (، 89م)
العسكري)6)،)البسمتين)،)اكنم3.)•)

تحويل الشكل القمنوني للشركة ان)
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ان)
على) املوافقة  شريك واحد.)•)

النظمم األسم�سي الجديد.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)م65.
54Iم

CRI MEKNES

MO.AZ AGRI SARL
إعالن اتعدد القرا ات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

MO.AZ AGRI SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: تغراين 
بواية  - - ايدلت املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.(479

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)3))ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
على) ينص  الذي  -م:) قرا   قم)
الك) في  سهم  (533 بيع) اميلي:)-م)
ملراني) لسيد  احمد  فسيوي  السيد 
33م  سهم) كل  ثمن  الفطمي  علوي 
الك) في  سهم  (533 بيع) د هم))-))
حميمز) ( السيد املسموي عزيز لسيد)
حميد)))))))))))))))))))))))))))))))))ثمن كل سهم)
التسيير),)السيد) 33م)د هم))-3)
ملراني علوي الفطمي و السيد حميمز)
األسم�سي) القمنون  تعديل  حميد)-4)

لشركة
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
الك) في  سهم  (533 بيع) -م)
ملراني) لسيد  احمد  فسيوي  السيد 
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33م  سهم) كل  ثمن  الفطمي  علوي 
الك) في  سهم  (533 بيع) د هم))-))
حميمز) ( السيد املسموي عزيز لسيد)
حميد)))))))))))))))))))))))))))))))))ثمن كل سهم)
التسيير),)السيد) 33م)د هم))-3)
ملراني علوي الفطمي و السيد حميمز)
األسم�سي) القمنون  تعديل  حميد)-4)

لشركة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
35)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بميدلت)

م)3))تحت  قم)39.
55Iم

BCBEL

TOPNAPP
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCBEL
 625Bd. Mohammed(V 2ème
 étage(bureau(N°32 ، 20310،

Casablanca(Maroc
TOPNAPP شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 5)6، 
شم ع احمد الخماس، الطمبق 

الثمني، املكت9  قم )3 - 3م33) 
الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م48969

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TOPNAPP
تصنيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
واألغذية) ( الحلويمت) انتجمت 

وانتجمت الز اعية الغذائية.

االستيراد والتصدير.
التم رة بصفة عماة..

(،6(5 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الطمبق) الخماس،) احمد  شم ع 
الثمني،)املكت9  قم))3 - 3م33))الدا )

البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: السيد عبد هللا الحمزم)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد عبد هللا الحمزم عنوانه)ا))
 (3333 حي كوزيمم  عين السبع) ((7

الدا  البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد عبد هللا الحمزم عنوانه)ا))
 (3333 حي كوزيمم  عين السبع) ((7

الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765334.

56Iم

wafa(conseil

 MARBRE HK
ALMOUTAWAKIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

wafa(conseil
 n°695 avenue(hamane(fetouaki

 s.y.b.a(Marrakech ، 40000،
marrakech(maroc

 MARBRE HK ALMOUTAWAKIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  
الكواسم تسلطمنت اراكش - 
43333 اراكش اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

37559م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) م))

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MARBRE HK ALMOUTAWAKIL

تجم ة) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الرخمم واعممل الرخمم

أعممل اختلفة. (-

دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

الكواسم تسلطمنت اراكش)-)43333 

اراكش اململكة املغربية.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: خديجة) السعد  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد الربمج هشمم):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة السعد خديجة عنوانه)ا))

د ب املم�سي  قم)مم) SYBA)اراكش.)

43333)اراكش اململكة املغربية.

عنوانه)ا)) هشمم  الربمج  السيد 

تسلطمنت) سعيد  ولد  زاران  دوا  

اململكة) اراكش  (43333 اراكش.)

املغربية.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هشمم  الربمج  السيد 

تسلطمنت) سعيد  ولد  زاران  دوا  

اململكة) اراكش  (43333 اراكش.)

املغربية

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6))أكتوبر) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

3)3))تحت  قم)3م66مم.

57Iم

BELYO  CONSULTING  GROUPE

GROUPE TEIKOS INVEST
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABDELOUAHID   BELLAOUI
 LOT ARD ABDI ROUTE DE (7
 SAFI(MARRAKECH ، 40160،

Marrakech املغرب
   GROUPE TEIKOS INVEST

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم )5 
شم ع اوالي  شيد الشقة ب 3  ليز 

اراكش - 43333 اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
33)ممم 

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.  GROUPE TEIKOS INVEST
أعممل) (- (: غرض الشركة بإيجمز)

البنمء)واألشغمل العمواية.
-)تطوير وإعمدة تأهيل املبمني).

-)أعممل تنظيف الطرق واملعملجة)
البيئية)،

-)استيراد)-))تصدير..
 5( :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
3) ليز) شم ع اوالي  شيد الشقة ب)

اراكش)-)43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
علي)) نوفل  ( نوفل  ائد) ( السيد)
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).
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والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (
وصفمت واواطن الشركمء):

علي)) نوفل  ( نوفل  ائد) ( السيد)
عمم ة) اريم  اللة  تجزئة  عنوانه)ا))
3)طريق املهدية سال) 39م)شقة  قم)

3)33))سال املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
علي)) نوفل  ( نوفل  ائد) ( السيد)
عمم ة) اريم  اللة  تجزئة  عنوانه)ا))
3)طريق املهدية سال) 39م)شقة  قم)

3)33))سال املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3446)م .
58Iم

اكت9 الحسمبمت املكي

 KANAR MATERIAUX
PREFABRIQUES

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اكت9 الحسمبمت املكي
م9) شم ع الكرااة انفلو ي فم3 ، 

33333، فم3 املغرب
 KANAR MATERIAUX

PREFABRIQUES شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 3م 

شم ع االامم علي الشقة 6  - 33333 
فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
7م658

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 KANAR(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.MATERIAUX PREFABRIQUES

اشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اختلفة.
3م  :) قم) عنوان املقر اال تممعي)

شم ع االامم علي الشقة)6  - 33333 

فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

عمراني) كريم  احمد  السيد 

33م  333.م)حصة بقيمة) ( (: صنهمجي)

د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عمراني) كريم  احمد  السيد 
شم ع) 3م) عنوانه)ا)) قم) صنهمجي 

اامم علي الشقة)6)م ج)33333)فم3)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عمراني) كريم  احمد  السيد 
شم ع) 3م) عنوانه)ا)) قم) صنهمجي 

اامم علي الشقة)6)م ج)33333)فم3)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) م)) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)339/21.

59Iم

BELYO CONSULTING  GROUPE

 MENARA  POOL
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABDELOUAHID   BELLAOUI

 LOT ARD ABDI ROUTE DE (7

 SAFI(MARRAKECH ، 40160،

Marrakech املغرب

  MENARA  POOL(SARL(AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم م74  
ازلي  الجنوبي  اراكش - 53م43 

اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م)36مم 

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((3
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. MENARA  POOL SARL AU
غرض الشركة بإيجمز):)التجم ة في)
أحواض) ( انتجمت صيمنة و تنضيف)

السبمحة.
أحواض) وتركي9  وترايم  إنشمء)

السبمحة)،
املعدات) تركي9  أعممل 
لألشغمل) اإللكترونية  الهيد وليكية 

الهيد وليكية واحطمت الضخ)،
اعملجة) اعدات  تركي9  أعممل 

ايمه الصرف الصحي)،
أعممل التركي9 الكهربمئي لأللواح)

الشمسية
استيراد)
تصدير.

:) قم) اال تممعي) املقر  عنوان 
53م43  (- ازلي الجنوبي اراكش) م74)

اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  (: املدة)

الشركة):)99)سنة).
33.333م  (: ابلغ  أسممل الشركة)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  (: لحويدق) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد احمد لحويدق عنوانه)ا))
اراكش) الجنوبي  ازلي  م74)  قم)

53م43)اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة:

السيد احمد لحويدق عنوانه)ا))
اراكش) ( الجنوبي) ( ازلي) ( م74)  قم)

53م43)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((6 بتم يخ) بمراكش  التجم ية 

م)3))تحت  قم)9875مم .
63Iم

wafa(conseil

ZONE VITRAGE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wafa(conseil
 n°695 avenue(hamane(fetouaki

 s.y.b.a(Marrakech ، 40000،
marrakech(maroc

ZONE VITRAGE شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي شقة 
43 الطمبق الثملث  عمم ة39م 
إقماة واد شم ع عبد الكريم 

الخطمبي اراكش - 43333 اراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
49)ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 ZONE(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.VITRAGE
أعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

التز يج
نجم ة األملنيوم).

 43 :)شقة) عنوان املقر اال تممعي)
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الطمبق الثملث))عمم ة39م)إقماة واد)
شم ع عبد الكريم الخطمبي اراكش)-)

43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
33م  ( (: يوسف) لفال�سي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد لفال�سي يوسف عنوانه)ا))
 SYBA 6م القواسري  قم) د ب 

اراكش)43333)اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد لفال�سي يوسف عنوانه)ا))
 SYBA 6م القواسري  قم) د ب 

اراكش)43333)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3459)م.

Iم6م

PRESTACOMPTA

TUSMANE ZAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
,تجزئة املسيرة  قم) الطمبق األول)
 CHICHAOUA، شيشموة) (,373

333م4،)شيشموة املغرب
ذات) شركة  (TUSMANE ZAJ

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي النهضة)
شيشموة) 333م4) (- شيشموة) (33

املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي):)

3)7م
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TUSMANE ZAJ

م)تسويق) (: غرض الشركة بإيجمز)

واعملجة الز مج.

النهضة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شيشموة) 333م4) (- شيشموة) (33

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (33.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

433.م  ( (: الطمل9) السيد احمد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 633 ( (: السيد اسممعيل الطمل9)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

433م  (: الطمل9) احمد  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

 633 (: الطمل9) اسممعيل  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الطمل9  احمد  السيد 

5)الصويرة) 5.33)زنقة وليلي التجزئة)

44333)الصويرة املغرب.

الطمل9) اسممعيل  السيد 

التجزئة) وليلي  زنقة  (5.33 عنوانه)ا))

الصويرة) (44333 الخماسة الصويرة)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الطمل9  احمد  السيد 

5)الصويرة) 5.33)زنقة وليلي التجزئة)

44333)الصويرة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) بمانتمنوت  االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)65/2021.

I)6م

FIDUBAC SARL

بيست إموفابل برومو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين امثل قمنوني للشركة

FIDUBAC SARL
)6م اكر  شم ع يوسف ابن تمشفين 
 NADOR،  الشقة  قم مم النمضو

62000، nador(maroc
بيست إاوفمبل برواو »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: إقماة  
شوعة الطمبق الثملث شم ع حسن 

الثمني و شم ع الريف النمظو  - 
333)6 النمظو  املغرب.

»تعيين امثل قمنوني))للشركة«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5)79م.
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
وتبعم) م)3)) ينمير) ((9 في) املؤ خ 
تعيين) تقر   لتعيين اسير)ين)) دد 

املمثل)ين))القمنوني)ين)):)
الشماي حميد)

الشماي عبدالحفيظ)
بيست إاوفمبل برواو شركة ذات)
اقرهم) الكمئن  املحدودة  املسؤولية 
)شوعة الطمبق) إقماة) اإل تممعي ب:)
شم ع) و  الثمني  حسن  شم ع  الثملث 
النمظو ) (6(333 النمظو ) الريف 

املغرب
عند) التجم ي  السجل   قم 

االقتضمء):)5)79م
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)38)فبراير)

م)3))تحت  قم)75).
63Iم

BELYO  CONSULTING  GROUPE

  AGDACH  3BROTHERS
TARDE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ABDELOUAHID  BELLAOUI
 LOT ARD ABDI ROUTE DE (7
 SAFI(MARRAKECH ، 40160،

Marrakech املغرب
 AGDACH  3BROTHERS  TARDE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  دوا   
بوحميسة  حملة اانتمنوت - 353م4  

اانتمنوت املغرب
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5)7م
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 AGDACH  3BROTHERS  TARDE

.SARL
شراء) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 
الصنمعية) املستلزامت  كمفة  وبيع 
ولجميع) والتشييدية  والز اعية 

قطمعمت النشمط)؛
-)املستلزامت وتم ر أثمث املكمت9

-)اشغمل))البنمء))املتنوعة.
دوا )) ( (: اال تممعي) املقر  عنوان 
353م4   (- بوحميسة  حملة اانتمنوت)

اانتمنوت املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 343 ( (: اكضمش) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 333 ( (: اكضمش) ( فريد) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 333 ( (: اكضمش) ( السيد  شيد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد احمد اكضمش عنوانه)ا)))
اانتمنوت) بوحميسة  حملة  ( دوا )

353م4))اانتمنوت املغرب.
اكضمش عنوانه)ا)) ( السيد فريد)
حي وادي))الشيمف)) قم)44))الداخلة)

73333)الداخلة املغرب.
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)اكضمش عنوانه)ا))) السيد  شيد)
اانتمنوت) بوحميسة  حملة  ( دوا )

353م4))اانتمنوت املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد احمد اكضمش عنوانه)ا)))
اانتمنوت) بوحميسة  حملة  ( دوا )

353م4))اانتمنوت املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بمانتمنوت) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)46/2021.

64Iم

اكت9 الحسمبمت املكي

DAY ONE SPORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اكت9 الحسمبمت املكي
م9) شم ع الكرااة انفلو ي فم3 ، 

33333، فم3 املغرب
DAY ONE SPORTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة  قم 

33) شم ع قرويين النر س ب  - 
33333 فم3 املغرب

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
658(3

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 DAY (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ONE SPORTS
بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املعدات الريمضية.
عمم ة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 قم)33))شم ع قرويين النر س ب))-)

33333)فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

 633 ( (: اسعودي) احمد  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد احمد بلحمج):))33))حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد علي املهداوي):))33))حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد اسعودي عنوانه)ا))
شم ع الريمض) (( الشقة) 36م) عمم ة)
حي االال طريق صفرو)33333)فم3)

املغرب.
عنوانه)ا)) بلحمج  احمد  السيد 
زنقة كولوابيم) ((8 شم ع االسكند ية)

الزهو )) 33333)فم3 املغرب.
عنوانه)ا)) املهداوي  علي  السيد 
7)شم ع صنهم ة سيدي) زنقة) (5  قم)

بو يدة)33333)فم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املهداوي  علي  السيد 
7)شم ع صنهم ة سيدي) زنقة) (5  قم)

بو يدة)33333)فم3 املغرب
عنوانه)ا)) بلحمج  احمد  السيد 
زنقة كولوابيم) ((8 شم ع االسكند ية)

الزهو )) 33333)فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بفم3 بتم يخ)م))ينمير)م)3) 

تحت  قم)341/21.
65Iم

FIDUBAC SARL

THISSAGHNAS FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

FIDUBAC SARL
)6ماكر  شم ع يوسف ابن تمشفين 
 NADOR،  الشقة  قم مم النمضو

62000، nador(maroc
THISSAGHNAS FOOD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اال تممعي حي اوالد 
لحسن بوشواف النمظو  - 333)6 

النمظو  املغرب.

تقليص هدف الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

67)م)

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم حذف) م)3)) فبراير) (3 املؤ خ في)

األنشطة التملية ان نشمط الشركة)

الحملي):

تم ر الحبوب والبقوليمت.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (4 االبتدائية بملنمضو  بتم يخ)

م)3))تحت  قم)53).

66Iم

BRIF BUSINESS OFFICE

FLASH TRANSIT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRIF BUSINESS OFFICE

 AV. MOHAMED(V(N° 13 APP

 3 BEN(GUÉRIR ، 43150، BEN

GUERIR MAROC

FLASH TRANSIT شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

الريمض  قم 4مL6 ابن  رير - 

53م43 ابن  رير املغرب

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(539

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 FLASH(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.TRANSIT

نقل) -م) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املعدات) تأ ير  ((- (/ للغير) البضمئع 

استيراد) (3- (/ اآلالت) أو  الصنمعية 

وتصدير.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

(- ابن  رير) (L64م الريمض  قم)

53م43)ابن  رير املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: أنوا ) بلعرش  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد بلعرش أنوا  عنوانه)ا))حي)

53م43  ابن  رير) (35 م3) قم) املجد)

ابن  رير املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد بلعرش أنوا  عنوانه)ا))حي)

53م43  ابن  رير) (35 م3) قم) املجد)

ابن  رير املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 3( بتم يخ) ( بمبن  رير) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)53.

67Iم

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

STE BRAHMA CERAM SARL
إعالن اتعدد القرا ات

 FIDUCIAIRE ENNASSER

 AIT ERRAMI ABDELKEBIR

 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT

 AV(DES(FAR(SOUK(SEBT ،

3553)، سوق السبت اوالد النمة 

املغرب

 STE BRAHMA CERAM SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4554

وعنوان اقرهم اال تممعي: 
 QUARTIER ZOUADHA RUE
 SOUK DAR ZIDOUH FKIH

 BEN(SALH - 23550 DAR(OLD
 ZIDOUH FKIH BEN SALH

.MAROC
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
م39م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)م))ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
على) ينص  الذي  م3:) قرا   قم)
السيدة) تفويت  ميع حصة  اميلي:)
833)حصة) سميرة عيمش في الشركة)

لفمئدة السيد بملقمسم بمجي.
على) ينص  الذي  (:3( قرا   قم)
اميلي:)تغيير الشكل القمنوني للشركة)
 STE BRAHMA CERAM SARL(((:الى

AU
على) ينص  الذي  (: (33 قرا   قم)
اسيرا) بمجي  بملقمسم  السيد  اميلي:)

وحيدا للشركة.
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
على) ينص  الذي  (:3( بند  قم)
اميلي:)تغيير الشكل القمنوني للشركة

على) ينص  الذي  5م:) بند  قم)
اميلي:)تعيين اسير  ديد للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) ( االبتدائية بملفقيه بن صملح)
8))ينمير)م)3))تحت  قم)43/2021.
68Iم

FIDUBAC SARL

ANOUZ TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة)

FIDUBAC SARL
)6ماكر  شم ع يوسف ابن تمشفين 
 NADOR،  الشقة  قم مم النمضو

62000، nador(maroc
ANOUZ TRANS شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي اركز بني 
انصم  النمظو  - 333)6 النمظو  

املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

339م).

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت) م)3)) فبراير) م3) في) املؤ خ 

نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):

النقل الوطني والدولي لآلخرين.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)34)فبراير)

م)3))تحت  قم)49).

69Iم

zarkal(&(associés

 SINO-MAROC
 MINING INVESTMENT

MANAGEMENT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

zarkal & associés

م3م شم ع عبد املوان الطمبق 6  قم 

)) ، 33م3)، الدا  البيضمء املغرب

 SINO-MAROC MINING

  INVESTMENT MANAGEMENT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3) شم ع 

املسيرة الخضراء اقماة اامندا ) 

الطمبق 3  قم 5 - 333 الدا  البيضمء 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

م68م45.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) ((3(3 د نبر) (33 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»3.333م  أي ان) د هم«) (993.333«

عن) د هم«) »333.333.م) إلى) د هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)33)765.

73Iم

ZHAR AHMED

S.T.H CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA ، مم

30030، FES(MAROC
S.T.H CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي املحل 
التجم ي  قم م القطعة  قم )5 
تجزئة سميس بنسودة فم3 - 

33333 فم3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

65993
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 S.T.H (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.CONSTRUCTION
:)اقمول في) غرض الشركة بإيجمز)

األشغمل املختلفة.
املحل) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 5( القطعة  قم) م) التجم ي  قم)
تجزئة سميس بنسودة فم3)-)33333 

فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد ابراهيم طليل):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
533)حصة) ( (: السيد حميد طليل)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) طليل  ابراهيم  السيد 
 قم)4)م)تجزئة سميس بنسودة فم3)

33333)فم3 املغرب.
السيد حميد طليل عنوانه)ا)) قم)

فم3) بنسودة  سميس  تجزئة  4)م)

33333)فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) طليل  ابراهيم  السيد 
 قم)4)م)تجزئة سميس بنسودة فم3)

33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (3( بتم يخ) بفم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)541/2020.

Iم7م

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

EURO  TOURS  CAR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البريد 3م3 الرئيسية 

الرشيدية ، 333)5، الرشيدية 

املغرب

EURO  TOURS  CAR  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 8م 

الطمبق الثمني زنقة الحرية  - 333)5 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4497م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((8

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
  EURO(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

. TOURS  CAR
كراء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

السيم ات.
8م  :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
الطمبق الثمني زنقة الحرية))-)333)5 

الرشيدية املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):
السيدة االنصم ي اسية):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):
السيدة االنصم ي اسية عنوانه)ا))
م  العمطي) عين  (893 5م) قم) بلوك)

333)5)الرشيدية املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيدة االنصم ي اسية عنوانه)ا))
م  العمطي) عين  (893 5م) قم) بلوك)

333)5)الرشيدية املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 39 بتم يخ) بملرشيدية  االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)57م.
74Iم

hamzafid

CHAMPS DES ROSES  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

hamzafid
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
 CHAMPS(DES(ROSES  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  
ازطوطن،  ممعة الدخيسة، 

اكنم3 - 53333  اكنم3 املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.48833

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) م)3)) فبراير) (39 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

السيد الحسن) )ة)) تفويت السيد)

ا تممعية) حصة  (343 االسممعيلي)

)السيد) 853)حصة لفمئدة) ان أصل)

بن العلوانية) ( السيد املصطفى) ( )ة))

بتم يخ)39)فبراير)م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)5)7.

76Iم

BOUCHTA COMPTA

BEN TAHER TAHADDART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

  BEN TAHER TAHADDART

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي بريش حد 

الغربية واد تهدا ت - 93333 اصيلة 

املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

3983م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تم تعيين) م3)د نبر) املؤ خ في)

السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

فمطمة) و  لبنى  و  احمد  ( بنطمهر)

الزهراء)و عزيزة))كمسير آخر

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((9 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)6)9.

77Iم

KARIMA EL HAUZI

 ART NORD
CONSTRUCTION

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI
 RUE(BATAILLE(ISLI(N° 3 ،
90050، ASSILAH(MAROC

 ART NORD CONSTRUCTION
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي طم ق بن 
زيمد زنقة انصو  بن أبي عمار  قم 
95 الطمبق الثملث - 93333 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م63)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 ART (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.NORD CONSTRUCTION
أعممل) ( (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البنمء)والتجم ة.
عنوان املقر اال تممعي):)طم ق بن)
زيمد زنقة انصو  بن أبي عمار  قم)
طنجة) (93333 (- الطمبق الثملث) (95

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: السيد احمد شهبوني)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد شهبوني عنوانه)ا))
شم ع اليراوك العين الجديدة زنقة)8 

 قم))م 93353)أصيال املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد احمد شهبوني عنوانه)ا))
شم ع اليراوك العين الجديدة زنقة)8 

 قم))م 93353)أصيال املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (35 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)38998).
79Iم

الشتيوي اد يس

ENNOUNI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشتيوي اد يس
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة/)3 
 قم /4م ، 53م)9، القصر الكبير 

املغرب
ENNOUNI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي أوالج 

احميد خريشفة قيمدة سوق الطلبة 
اوالد اوشيح - 53م)9 القصر الكبير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(847
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ENNOUNI TRANS
نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املستخداين لحسمب الغير.
أوالج) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
احميد خريشفة قيمدة سوق الطلبة)
53م)9)القصر الكبير) (- اوالد اوشيح)

املغرب.
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أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

حصة) (33 ( (: السيد النوني  واد)
بقيمة)333.م)د هم للحصة).

السيد النوني عبد الرحممن):))33 
حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

 33 ( (: احمد) القوايري  السيد 
حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) النوني  واد  السيد 
سوق) قيمدة  خريشفة  احميد  أوالج 
القصر) 53م)9) الطلبة اوالد اوشيح)

الكبير املغرب.
الرحممن) عبد  النوني  السيد 
خريشفة) احميد  أوالج  عنوانه)ا))
اوشيح) اوالد  الطلبة  سوق  قيمدة 

53م)9)القصر الكبير املغرب.
السيد القوايري احمد عنوانه)ا))
سوق) قيمدة  خريشفة  احميد  أوالج 
القصر) 53م)9) الطلبة اوالد اوشيح)

الكبير املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) النوني  واد  السيد 
سوق) قيمدة  خريشفة  احميد  أوالج 
القصر) 53م)9) الطلبة اوالد اوشيح)

الكبير املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) الكبير  بملقصر  االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)36م.

83Iم

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

OPTIPARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

4م) شم ع إبن سينم ، 3م)3)، الدا  
البيضمء املغرب

OPTIPARK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 4م) شم ع 

ابن سينم - 3م)3) الدا  البيضمء 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3(8737

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) (34 املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

3.333م  OPTIPARK))ابلغ  أسمملهم)

اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 

الدا ) 3م)3)) (- 4م))شم ع ابن سينم)

قرا ) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضمء)

الشركمء.

و حدد اقر التصفية ب)4م))شم ع)

البيضمء) الدا   3م)3)) (- سينم) ابن 

املغرب.)

و عين:

و) ( حميدي) ( ( سمير) السيد)ة))

 N°174( Bis( Rue( Jules عنوانه)ا))

 Ferry(((((92700(Colombes(France

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود والوثمئق املتعلقة بملتصفية):

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)87))76.

I)8م

RIF CONSEIL SARL

GRIZZLY CAR
SARL A.U

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،

NADOR MAROC

GRIZZLY CAR-SARL A.U شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
الخرطوم  قم 5)5 النمظو  - 333)6 

النمظو  املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
8535م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تحويل)) م)3)) ينمير) ((6 املؤ خ في)
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
(- النمظو ) (5(5 »شم ع الخرطوم  قم)
»شم ع) إلى) النمظو  املغرب«) (6(333
(- النمظو ) (5(5 االول  قم) الحسن 

333)6)النمظو ))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ))3)فبراير)

م)3))تحت  قم)33).

83Iم

FIDULIMAR

M.B AH
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

M.B AH شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 88 
تجزيئة شمس - 48333 و زازات 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) م)3)) فبراير) (33 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) ((.(53.333«
»333.333.م)د هم«)إلى)»53.333).3 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بو زازات))بتم يخ)مم)فبراير)

م)3))تحت  قم)3)م.

85Iم

LK CONSULTING SARL

S.A.Y
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LK CONSULTING SARL

شم ع احمد الخماس  قم 45 

الطمبق الثمث  قم 8م تطوان ، 

93333، تطوان املغرب

S.A.Y شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي الوالية 

شم ع علي يعة عمم ة تكنو عيمد 

)بلوك 3  قم 5) - 93333 تطوان 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(3835

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) ((3(3 نونبر) ((7 املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

99.333)د هم) )ابلغ  أسمملهم) (S.A.Y

الوالية) اإل تممعي  اقرهم  وعنوان 

شم ع علي يعة عمم ة تكنو عيمد))بلوك)

تطوان املغرب) (93333  -  (5 3  قم)

نتيجة ل):)صعوبمت املية دائمة.

الوالية) التصفية ب  اقر  و حدد 

شم ع علي يعة عمم ة تكنو عيمد))بلوك)

3  قم)5) - 93333)تطوان املغرب.)

احمد االد ي�سي) السيد)ة)) و عين:)

وعنوانه))ا))شم ع فمطمة الفهرية  قم)

تطوان املغرب) (93333 ( بو راح) م4)

كمصفي))ة))للشركة.

و) الطنجموي  ( يوسف) السيد)ة))

شم ع  مبر) االغرا3  حي  عنوانه)ا))
7)ط4 93333  3) قم) بن حيمن زنقة)

ارتيل املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الخممل) ( ( صالح الدين) السيد)ة))

اقماة) يعة  علي  شم ع  عنوانه)ا)) و 

تطوان) (93333  6 شقة) الجبلي طم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):



4557 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

39)د نبر) )بتم يخ) االبتدائية بتطوان)

3)3))تحت  قم))4م6.

86Iم

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

OVO MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

4م) شم ع إبن سينم ، 3م)3)، الدا  

البيضمء املغرب

OVO MED  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 4م) شم ع 

ابن سينم - 3م)3) الدا  البيضمء 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(73775

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) (37 املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

OVO MED)))ابلغ  أسمملهم)3.333) 

اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 

الدا ) 3م)3)) (- 4م))شم ع ابن سينم)

قرا ) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضمء)

الشركمء).

و حدد اقر التصفية ب)4م))شم ع)

البيضمء) الدا   3م)3)) (- سينم) ابن 

املغرب.)

و عين:

   Richard,( Pierre السيد)ة))

 N°و عنوانه)ا))85م(CHARPENTIER

 chemin( De( Bregoud( Quartier

 Les( Bessets( ( 26330( Saint-

كمصفي) (Martin-( D’Août( France

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة واحل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)763877.

88Iم

TECHNOTRENDS

تكنوتريندس
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECHNOTRENDS

 LES FERMES DE

 DOUAR CHOUAITER

 GROUPE ALLAWATHA

 CIRCONSCRIPTION OUIDANE

 PROVINCE(DE(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

تكنوتريند3 شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي ازا ع 

دوا  الشويطر فرقة اللواثة  ممعة 

و قيمدة الويدان دائرة البو  عمملة 

اراكش - 43333 اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

383ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

تكنوتريند3.

و) بيع  (: بإيجمز) الشركة  غرض 

تثبيت أ هزة املراقبة

بيع و تثبيت األ هزة اإلعالاية و)

الحمسوبية

التسويق الشبكي)

أعممل اختلفة))).

ازا ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
اللواثة  ممعة) فرقة  الشويطر  دوا  
البو  عمملة) دائرة  الويدان  قيمدة  و 

اراكش)-)43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  (: لوقيد) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) لوقيد  يوسف  السيد 
دوا  النزالة  قم)مم)تسلطمنت اراكش)

43333)اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لوقيد  يوسف  السيد 
دوا  النزالة  قم)مم)تسلطمنت اراكش)

43333)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (35 بتم يخ) بمراكش  التجم ية 

م)3))تحت  قم)مم33)م.
93Iم

فيديكوفمت

شركة ميديوم بييس اا كسسوار 
اوطو ش م م من شريك واحد 
 STE MEDIUM PIECES &

ACESSOIRES AUTO MP2A
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيديكوفمت
الشقة شم عمم ة )4 عملية العنبر 

) املسيرة ) اراكش ، 43م43، 
اراكش املغرب

شركة ايديوم بييس ا  ا كسسوا  
اوطو ش م م ان شريك واحد 
 STE(MEDIUM(PIECES &

 ACESSOIRES AUTO MP(A
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 67 عملية 
تمفياللت م املسيرة الثمنية - 43م43 

اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
93759

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  9م3)) ينمير) 5م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)
ايديوم بييس ا))ا كسسوا  اوطو ش)
 STE MEDIUM(م م ان شريك واحد
 PIECES( &( ACESSOIRES( AUTO

.MP(A
تم ر) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اكسسوا  وقطع الغيم  للسيم ات.
عنوان املقر اال تممعي):)67)عملية)
43م43  (- م)املسيرة الثمنية) تمفياللت)

اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد بن لحسن احمد):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد بن لحسن احمد عنوانه)ا))
 45333 ( دوا  ااسكرن اغرم نوكدال)

و زازات املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد بن لحسن احمد عنوانه)ا))
 45333 ( دوا  ااسكرن اغرم نوكدال)

و زازات املغرب
القمنوني) اإليداع  تم 
بمراكش)) التجم ية  بمملحكمة 
تحت) 9م3)) ينمير) ((9 بتم يخ)
 M01_19_1899572  قم)

.1/2019/1/2019/D.A.C.E

I)9م
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FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

 STE-شركة باملدني ملواد البناء
 BELMADANI MATERIAUX

- DE CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 7)مم
، 85000، TIZNIT(MAROC

 STE-شركة بمملدني ملواد البنمء
 BELMADANI MATERIAUX DE
CONSTRUCTION -  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  

الزاوية  ممعة اكلو  ص ب 345 
اثنين اكلو  - 85334 تيزنيت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4679
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 STE-البنمء ملواد  بمملدني  شركة 
 BELMADANI MATERIAUX DE

. - CONSTRUCTION
بيع اواد) (: غرض الشركة بإيجمز)

البنمء)وأشغمل اخنلفة اوالبنمء.
دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 345 ب) ص  ( اكلو) الزاوية  ممعة 

اثنين اكلو))-)85334)تيزنيت املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 (53 ( (: اسموكن) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيدة يمانة زعرو):))53))حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (53 ( (: اسموكن) احمد  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (53 ( (: اسموكن) اريم  السيدة 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد اسموكن عنوانه)ا))
 85334 تيزنيت) اكلو  الزاوية  دوا  

تيزنيت املغرب.
السيدة يمانة زعرو عنوانه)ا))دوا )
تيزنيت) (85334 تيزنيت) اكلو  الزاوية 

املغرب.
السيد احمد اسموكن عنوانه)ا))
 85334 تيزنيت) اكلو  الزاوية  دوا  

تيزنيت املغرب.
السيدة اريم اسموكن عنوانه)ا))
 85334 تيزنيت) اكلو  الزاوية  دوا  

تيزنيت املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد احمد اسموكن عنوانه)ا))
 85334 تيزنيت) اكلو  الزاوية  دوا  

تيزنيت املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

م)3))تحت  قم)55/2021.

93Iم

rochdi(conseil

SIAZ TRAVAUX
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

rochdi(conseil
تجزئة القوات املسمعدة  قم 43م 
العيون ، 73333، العيون املغرب
SIAZ TRAVAUX شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع االاير  
اوالي عبد هللا  عمم ة م3  قم 35 
العيون - 73333 العيون املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م3445.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) م)3)) فبراير) (3( في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) ((.933.333«
 3.333.333« إلى) د هم«) »33.333م)
القيمة) :) فع  طريق) عن  د هم«)

اإلسمية لألسهم املو ودة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)445.
95Iم

LEADER FIN

 BENSLIMANE GREAT
HEALTH

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفملي بيم د اإلقماة فملرو3« 
E« الطمبق الثمني املكت9 )م الدا  
بيضمء، 3533)، الدا  بيضمء املغرب
  BENSLIMANE GREAT HEALTH
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 3333 

شم ع شفشموني سمبقم طريق 3مم 
انطقة الصنمعية سيدي البرنو�سي 

- 3333) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
9)م489

م3  في) اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) فبراير)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. BENSLIMANE GREAT HEALTH
الغرض) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

ان الشركة هو:

وإدا ة) وتشغيل  وحيمزة  ترويج  (-
وإعمدة بيع  ميع املمتلكمت والحقوق)

املنقولة وغير املنقولة.

إنجمز أو تنفيذ أعممل التقسيم) (-

(، املدنية) الهندسة  أو  البنمء) أو 

الرئيسية) التجم ية  األعممل  و ميع 

واألشغمل) (، اإلنشمئية) واألعممل  (،

نيمبة) (، والقطران والد فلة) (، العماة)

عن نفسهم أو نيمبة عن الغير.
-)القيمم بعمليمت التطوير العقم ي)

لحسمب) أو  الخمص  لحسمبهم  سواء)

الغير لجميع أعممل النجم ة الخشبية)

واملعدنية واألملنيوم و ميع املهن.

-)الترويج العقم ي.

-)شراء)أو بيع أو استبدال أي أ ض.

(
ً
أيم عمليمت  أي  (، عماة) وبصفة 

ابمشر) غير  أو  ابمشر  بشكل  كمنت 

تتعلق بملهدف الرئي�سي والتي يمكن)

أن تسهل اإل شمد والتطوير..

 3333 (: اال تممعي) املقر  عنوان 

3مم  طريق) سمبقم  شفشموني  شم ع 

انطقة الصنمعية سيدي البرنو�سي)-)

3333))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ابلغ  أسممل الشركة):))33.333م 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عبد السالم نيهران):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

نيهران) السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))كمزابليزاتس زنقة)4) قم)3م  

فمل انفم)3333)الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

نيهران) السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))كمزابليزاتس زنقة)4) قم)3م  

فمل انفم)3333)الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))م337648.

96Iم
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DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

PITEA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL

HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN

 NACER(ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC

PITEA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

daristishara@ - 95كريمة3    قم

gmail.com طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7م7)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 PITEA (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

.TRANS

النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضمئع.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

daristishara@  - ) قم95  كريمة3)

gmail.com)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

الحنيني:)) سعيد  احمد  السيد 

د هم) 333.م) بقيمة) حصة  33م)

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

الحنيني) سعيد  احمد  السيد 

عنوانه)ا))حي البرواقة الزنقة)47) قم)

3 93333)طنجة))املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أنس  حموني  السيد 

حي البرواقة زنقة))أندونيسيم  قم)53 

93333)طنجة))املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)39383).

97Iم

Cabinet(KAWTAR(SEBARI

 SOLAR EXPORT MAROC

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

Cabinet(KAWTAR(SEBARI

شم ع يوسف بن تمشفين ، إقماة 

الشهبمء ,الطمبق الرابع,  قم 7م) - 

طنجة ، 93333، طنجة املغرب

 SOLAR EXPORT MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع ولي 

العهد إقماة دا  الفرح 3 طمبق ) 

شقة 64 - 93333 طنجة املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

53م35م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)33)شتنبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

 3 »شم ع ولي العهد إقماة دا  الفرح)

طنجة) (93333  -  64 شقة) (( طمبق)

الصنمعي سيدي) »الحي  إلى) املغرب«)

اراكش)) (43333   - 78م  غمنم  قم)

املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

نونبر) (33 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

3)3))تحت  قم)38م36).

98Iم

FOUZMEDIA

 STE » GENERATION
» CONTRACTORS

SARL AU 
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE » GENERATION

 CONTRACTORS « SARL(AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية 

زنقة  ميل صدقي الزهواني وزنقة 
شملة، اكت9  قم 9، إقماة الكوثر - 

43333م القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
5م586

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 غشت) 8م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
  STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
  GENERATION CONTRACTORS

.SARL AU
غرض الشركة بإيجمز):)اقمول بنمء)

وأشغمل اختلفة..
زاوية) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
وزنقة) الزهواني  صدقي  زنقة  ميل 
(- 9،)إقماة الكوثر) شملة،)اكت9  قم)

43333م)القنيطرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333).م)د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الفنكو   الكبير  السيد 
القنيطرة)4333م)القنيطرة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الفنكو   الكبير  السيد 
القنيطرة)4333م)القنيطرة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتم يخ) ( االبتدائية بملقنيطرة)

 قم).
99Iم

 ازي لالستشم ات

LAAYOUNE PACK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ازي لالستشم ات
شم ع 4) نونبر عمم ة حمدي ولد 

الرشيد الطمبق  قم م3 شقة  قم م3 
العيون ، 73333، العيون املغرب

LAAYOUNE PACK SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
احمد السمد3 حي اخنفير عمم ة 

33) اكت9  قم 5 العيون - 73333 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
67م34

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LAAYOUNE PACK SARL
:)تصدير و) غرض الشركة بإيجمز)

استيراد  ميع املواد االولية.
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
عمم ة) اخنفير  حي  السمد3  احمد 
 73333 (- العيون) (5 33))اكت9  قم)

العيون املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد اتنمن احمد عنوانه)ا))حي)

السعمدة شم ع شم ع ام السعد  قم)

77)العيون)73333)العيون املغرب.

عنوانه)ا)) اهدي  بيرفمن  السيد 
الدا ) م)) 9م) قم) حي) (5 اندلس)

البيضمء)3333))العيون املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد اتنمن احمد عنوانه)ا))حي)

السعمدة شم ع شم ع ام السعد  قم)

77)العيون)73333)العيون املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

38)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

3)3))تحت  قم)988).

(33I

FOUZMEDIA

SOCIETE CHADI TRASN
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE CHADI TRASN شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 59 شم ع 

اوالي عبدالعزيز إقماة اوالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 4333م 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9م588

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SOCIETE CHADI TRASN
:)اقمول في) غرض الشركة بإيجمز)

نقل املستخداين.
 59 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
إقماة) عبدالعزيز  اوالي  شم ع 
4333م   -  4 اوالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) املستو  شمدي  السيد 
سم ة) إقماة  علي  االامم  شم ع  73م)

شقة)) 4333م)القنيطرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املستو  شمدي  السيد 
سم ة) إقماة  علي  االامم  شم ع  73م)

شقة)) 4333م)القنيطرة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم).

Iم3)

FOUZMEDIA

STE » AVOCAPRO « SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE » AVOCAPRO « SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 5م شم ع 

الحسن الثمني، اكت9 4، الطمبق 6 - 
4333م القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
58545

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE » (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.AVOCAPRO(«(SARL
:)اقمول في) غرض الشركة بإيجمز)

تدبيراملزا ع واالستغالل الفالحي.
5م)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
الحسن الثمني،)اكت9)4،)الطمبق)6 - 

4333م)القنيطرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
املهداوي) الحكيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))القنيطرة)4333م)القنيطرة)

املغرب.
عنوانه)ا)) الغري9  اراد  السيد 

القنيطرة)4333م)القنيطرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الغري9  اراد  السيد 

القنيطرة)4333م)القنيطرة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتم يخ) ( االبتدائية بملقنيطرة)

 قم)-.
(33I

ARYAS CONSULTING

BB GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضمفة تسمية تجم ية أو شعم )

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble(Résidence(Mohamed
 Lotissement 5م/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

BB GROUP »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: د ب 
الحلفموي  قم 86, بمب دكملة 

اراكش - 43333 اراكش املغرب.
»إضمفة تسمية تجم ية أو شعم «
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م)943.
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
تقر ) ((3(3 د نبر) (33 في) املؤ خ 

إضمفة شعم  تجم ي للشركة وهو:
DAR BAHI

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3574)م.
(34I

FOUZMEDIA

ECLAIRCIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ECLAIRCIR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 43 

زنقة اوالي عبدهللا اكت9  قم 
6م الطمبق 5 - 4333م القنيطرة 

املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
45م)5.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)37)د نبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
»43)زنقة اوالي عبد هللا اكت9  قم)
القنيطرة) 4333م)  -  5 الطمبق) 6م)
احمد) زاوية  (39« إلى) املغرب«)
الديو ي وزنقة االايرة عمئشة اقماة)
النخيل اكت9  قم))م)الطمبق الثمني)

- 4333م)القنيطرة املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 3( بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)56)م8.
(35I
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ARYAS CONSULTING

BB GROUP
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble(Résidence(Mohamed
 Lotissement 5م/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
BB GROUP شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي د ب 
الحلفموي  قم 86, بمب دكملة 

اراكش - 43333 اراكش املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م)943.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) ينمير) ((3 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
 BENJAMIN,(ة( السيد) تفويت 
 FREDERIC BAHLOUL 3م
33م  أصل) ان  ا تممعية  حصة 
 ENZO )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

BAHLOUL)بتم يخ)3))ينمير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3574)م.
(36I

SARL

AURORA CAPITAL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
AURORA 100.000  شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 
سواية إقماة شهرزاد3،الطمبق 
5 النخيل - 333)) الدا  البيضمء 

املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4658(3

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) م)3)) ينمير) ((5 في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) »936.933.م)

 (.336.933« إلى) د هم«) »33.333م)

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م5)5 .

(37I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

SOCIETE AMALOU FOOD
SARL AU 

إعالن اتعدد القرا ات

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In(Khaldoune(Av

 Ibn(Khaldoune(VN(Safi(SAFI،

46000، SAFI(MAROC

 SOCIETE AMALOU FOOD

SARL AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: دوا  

العيميطة اوالد اكنمو بني االل - 

3333) بني االل املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

7م)3م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)9م)ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

املصمدقة)))على تفويت السيد املهدي)

السيد) لفمئدة  حصة  (533 ادهمو)

على) ( ( طم ق ادهمو واملصمدقة ايضم)

 533 ادهمو) توفيق  السيد  تفويت 

حصة لفمئدة السيد طم ق ادهمو.

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
اسيرا) ادهمو  طم ق  السيد  تعيين 

وحيد ملدة غير احددة
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
 SOCIETE تغيير تسمية الشركة ان)
 SOCIETE الي) (GOTM DIS SARL

AMALOU FOOD SARL AU
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
على) ينص  الذي  (: م) بند  قم)
تعديل في شكل الشركة ان) ( اميلي:)
الي) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)
33.333م  في) الشركة  حدد  أسممل 
د هم اقسمة الى)333م)حصة بمبلغ)
في) حصة  ميعم  لكل  د هم  33م)

الكية السيد طم ق ادهمو
على) ينص  الذي  م4:) بند  قم)
اميلي:))يعهد تسير الشركة الى السيد)

طم ق ادهمو ملدة غير احددة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني االل))بتم يخ)8)فبراير)

م)3))تحت  قم)38م.
(38I

SARL

ISMA HOLDING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
ISMA HOLDING  شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي م3) شم ع 
أنفم - 333)) الدا  البيضمء املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.367983
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم  فع) م)3)) ينمير) ((5 في) املؤ خ 
 أسممل الشركة بمبلغ قد ه)»9.733م 

إلى) د هم«) »3.333م) أي ان) د هم«)
:))تقديم) »9.733))د هم«)عن طريق)

حصص نقدية أو عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)46)5.

3Iم)

FIDUCIA-MID

STE PAKNOU SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
 قم 98 الطمبق االول طريق اكنم3 
ايمالل ايدلت ، 54353، ايدلت 

ايدلت
STE PAKNOU SARL AU شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 5) زنقة 
االنزهة ايمالل  - 54353 ايدلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
9)6م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PAKNOU SARL AU
االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

املختلفة أو البنمء.
زنقة) ((5 (: عنوان املقر اال تممعي)
ايدلت) (54353 (- ايمالل) االنزهة 

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

السيد اليوسفي يوسف):))333.م 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد اليوسفي يوسف عنوانه)ا))
 54353 ( ايمالل) االنزهة  زنقة  ((5

ايدلت املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد اليوسفي يوسف عنوانه)ا))
 54353 ( ايمالل) االنزهة  زنقة  ((5

ايدلت املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
39)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بميدلت)

م)3))تحت  قم)45.
Iمم)

smaticomp

MALDIVES TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca(maroc

MALDIVES TRAVEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 35 شم ع ) 
ام 3 - )353) الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
489857

في) اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MALDIVES TRAVEL
وكملة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

للسفر.

35)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

الدا البيضمء) ((353( (- ام 3) ((

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

333.333.م)د هم،)اقسم كملتملي:

 (.333 ( (: السيدة كريمة تمضري)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 4.333 ( (: حسني) كريم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 4.333 ( (: اليزيدي) السيد عدنمن 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (333 (: تمضري) كريمة  السيدة 

بقيمة)33م)د هم.

السيد كريم حسني):)4333)بقيمة)

33م)د هم.

 4333 (: اليزيدي) عدنمن  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة كريمة تمضري عنوانه)ا))

البيرال) إقماة  ام 3  (( شم ع) 84م)

 (353(  ( د ب املتر) (9 )) قم) طمبق)

الدا البيضمء)املغرب.

عنوانه)ا)) حسني  كريم  السيد 

 (4333  (5 الكوهن  قم) تجزئة 

الجديدة املغرب.

اليزيدي عنوانه)ا)) السيد عدنمن 

عين) بروني  اايل  زنقة  الفجر  إقماة 

 3 ط) ب  عمم ة  ((3 شقة) البر ة 

3)33))الدا البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيدة كريمة تمضري عنوانه)ا))

البيرال) إقماة  ام 3  (( شم ع) 84م)

 (353(  ( د ب املتر) (9 )) قم) طمبق)

الدا البيضمء)املغرب

عنوانه)ا)) حسني  كريم  السيد 

 (4333  (5 الكوهن  قم) تجزئة 

الجديدة املغرب.

اليزيدي عنوانه)ا)) السيد عدنمن 

عين) بروني  اايل  زنقة  الفجر  إقماة 

 3 ط) ب  عمم ة  ((3 شقة) البر ة 

3)33))الدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ ( البيضمء) بملدا    التجم ية 

 )م)فبراير)م)3))تحت  قم)765483.

3Iم)

pouce(des(affaires

TAIBA STORE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

pouce(des(affaires

دا  سالاة،عمم ة 4) شقة 9 عين 

السبع -3353) الدا  البيضمء

TAIBA STORE  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 PROJET وعنوان اقرهم اإل تممعي

اشروع ادينة الوفمق  قم 436م 

العيون.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(8395

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت) ((3(3 أكتوبر) ((3 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

/) شيد عم ف) السيد) بيع أسهم 

33م  بواقع) العلم  احمد  (/ للسيد)

سهم.

السيد) ان  املقداة  األسهم  بيع 

بوطمهر) السيد  إلى  عم ف  /) شيد 

لحسن))353)سهم)

السيد) ان  املقداة  األسهم  بيع 

عبد هللا) (/ /) شيد عم ف إلى السيد)

الخملي�سي))453)سهم)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((6 بتم يخ) بملعيون  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)473)33.

4Iم)

CABINET BAHMAD

 L›ATELIER DES ARTS DE
MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقماة اراكش بالزا عمم ة د م شقة 
ب م) الطمبق الثمني  ليز اراكش 
إقماة اراكش بالزا عمم ة د م شقة 
ب م) الطمبق الثمني  ليز اراكش، 

43333، اراكش املغرب
 L›ATELIER DES ARTS DE
MARRAKECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي إقماة 
اراكش بالزا ابنى مD ، شقة 

م)،الطمبق الثمني،  ليز  - 43333  
اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
49مممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 L’ATELIER DES ARTS DE  :

.MARRAKECH
إدا ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
اؤسسة فنية اتعددة التخصصمت،)
لألطفمل) للفنون  خمص  تعليم 

والكبم .
إقماة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شقة) (، (Dم ابنى) بالزا  اراكش 
  43333 (- الثمني،) ليز) م)،الطمبق 

اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
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يوسفي)) احمسن  السيدة 
تجزئة) اارشيش  م  ح  عنوانه)ا))
اراكش) (43333   (37 الحمراء) قم)

املغرب.
سليطين)) سني  نبيل  السيد 
تجزئة) اارشيش  م  ح  عنوانه)ا))
اراكش) (43333   (37 الحمراء) قم)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيدة احمسن يوسفي عنوانه)ا))
الحمراء) قم) تجزئة  اارشيش  م  ح 

37)  43333)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) بمراكش  التجم ية 

م)3))تحت  قم)3377)م.

5Iم)

INFOPLUME

 PERFORMANCES  MULTI
SERVICES NORTH AFRICA

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

INFOPLUME
49م شم ع احمد الخماس اقماة 

ايموزا م  قم 7م ، 93333، طنجة 
املغرب

 PERFORMANCES  MULTI
  SERVICES NORTH AFRICA

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 
ز قطوني، عمم ت )3، شقة 9)، 

الطمبق األول - 93333 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م73)مم

في) اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 PERFORMANCES MULTI

. SERVICES NORTH AFRICA
د اسمت) (: بإيجمز) غرض الشركة 

وتصميم وتنفيذ املشم يع.
زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
(،(9 شقة) (،3( عمم ت) ز قطوني،)
الطمبق األول)-)93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)33م)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيدة كد يك سوكينى):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
سوكينى) كد يك  السيدة 
حي) (،58 املسيرة  قم) زقة  عنوانه)ا))
 39 47،) قم) زنقة) اريرت،) األال،)

54333)الخنفرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
سوكينى) كد يك  السيدة 
حي) (،58 املسيرة  قم) زقة  عنوانه)ا))
 39 47،) قم) زنقة) اريرت،) األال،)

54333)الخنفرة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (38 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م3)م.

6Iم)

FIDUCIA-MID

PAKOTRAV SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
 قم 98 الطمبق االول طريق اكنم3 
ايمالل ايدلت ، 54353، ايدلت 

ايدلت
   PAKOTRAV SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

األنزهة ايمالل  - 54353 ايدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5م6)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.  PAKOTRAV SARL AU

االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

و اراقبة األشغمل) املختلفة أو البنمء)

وإنشمء)املتري.
زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

ايدلت) (54353 (- ( ايمالل) األنزهة 

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

الحق) عبد  اوالبمشير  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

الحق) عبد  اوالبمشير  السيد 
ايت) زنقة طه حسين  (55 عنوانه)ا))

غيمت))54353)ايدلت املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

الحق) عبد  اوالبمشير  السيد 
ايت) زنقة طه حسين  (55 عنوانه)ا))

غيمت))54353)ايدلت املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)3)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بميدلت)

م)3))تحت  قم)35.

7Iم)

fiducaire((service(ouidan

 STE COMPLEXE EDUCATIF

SAMA AL OLOUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiducaire  service(ouidan

 hamama(route(de(tanger

 residence(bahri 1 er(etage(N3

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC

 STE COMPLEXE EDUCATIF

SAMA AL OLOUM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

اوالي عبد السالم الطمبق التمني 
 قم 3 الفنيدق - 93333 تطوان 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

65)9م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) (36 املؤ خ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

 COMPLEXE EDUCATIF SAMA AL

33.333م  ابلغ  أسمملهم) ( (OLOUM

د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع)

اوالي عبد السالم الطمبق التمني  قم)

تطوان املغرب) (93333 (- الفنيدق) (3

نتيجة ل):)اشمكل امدية.

شم ع) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

اوالي عبد السالم الطمبق التمني  قم)

3)الفنيدق)-)93333)تطوان املغرب.)

و عين:

اليخلوفي) حدو  ( فهد) السيد)ة))

شم ع) الحجوي  اقماة  عنوانه)ا)) و 

الدوحة ارتيل)93333)تطوان املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4564

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (4 بتم يخ) بتطوان  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)59)3.

9Iم)

إئتممنية  زقي)»ذ. زقي هشمم«)احمس9 اعتمد

 SOCIETE NOUH-KHALID
DU TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

إئتممنية  زقي »ذ. زقي هشمم« 
احمس9 اعتمد

 قم 7م شقه 5م زنقه انتسيرابي ، 
53333، اكنم3 املغرب

 SOCIETE NOUH-KHALID DU
TRAVAUX   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة  مم 

شقة 3م الطمبق 3 تجزئة الفجر 
 يمض الزيتون - 53333 اكنم3 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5(333
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 SOCIETE NOUH-KHALID DU

.  TRAVAUX
االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

العماة و البنمء.
عمم ة)) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
3)تجزئة الفجر) 3م)الطمبق) مم)شقة)
اكنم3) (53333 (- الزيتون)  يمض 

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

533)حصة) ( (: السيد شخمد خملد)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

حصة) (533 (: السيد العلمي نوح)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد شخمد خملد عنوانه)ا))حي)
بن تمشفين  قم)593 53م43)اراكش)

املغرب.
عنوانه)ا)) نوح  العلمي  السيد 
شم ع احمد الخماس اقماة ايموزة)
طنجة) (93333 49م   9) قم) الطمبق)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد شخمد خملد عنوانه)ا))حي)
بن تمشفين  قم)593 53م43)اراكش)

املغرب
عنوانه)ا)) نوح  العلمي  السيد 
شم ع احمد الخماس اقماة ايموزة)
طنجة) (93333 49م   9) قم) الطمبق)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) م)) بتم يخ) ( بمكنم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)369.
Iم))

JINAN PROMOTION SARL

GROUPE SCOLAIRE AHLEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

 GROUPE SCOLAIRE AHLEN
SARL

 AWAMA LOT AL MAJD
 RESIDENCE(LOUBNA(BLOC 15
RDC(N° 6 ، 90080، طنجة املغرب
  GROUPE SCOLAIRE AHLEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 AWAMA وعنوان اقرهم اإل تممعي

 LOT AL MAJD RESIDENCE
 LOUBNA(BLOC 15 RDC(N° 6  -

93383 طنجة املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م8349.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)37)أكتوبر)3)3))تم))تحويل))

للشركة) الحملي  اال تممعي  املقر 

 AWAMA LOT AL MAJD« ان)

 RESIDENCE LOUBNA BLOC

طنجة) RDC N° 6  - 93383 5م)

 AVENUE EL AFOU« إلى) املغرب«)

 LOTISSEMENT RIAD AHLEN

LOT N° J. - 93393)طنجة))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)87م39).

(((I

SOFT ALTERNATIVE SARL

TECH LOG
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552(،(90000،)طنجة املغرب

TECH LOG)شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد

اقماة) اإل تممعي  اقرهم  وعنوان 

العربية) اململكة  شم ع  العزيزية 

 -  (3 السعودية الطمبق الثملت  قم)

93333)طنجة املغرب

اسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

احدودة ذات الشريك الوحيد)
 قم التقييد في السجل التجم ي):)

3م8)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((9

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 TECH (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.LOG
النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الطرقي الوطني والدولي للبضمئع.
اقماة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
العربية) اململكة  شم ع  العزيزية 
 -  (3 السعودية الطمبق الثملت  قم)

93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
(: عزوز) العرو�سي  اعمد  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عزوز) العرو�سي  اعمد  السيد 
تجزئة) الوخم ي  سيدي  عنوانه)ا))
طنجة) (93333  3 الرقم) (3 ز يوح)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عزوز) العرو�سي  اعمد  السيد 
تجزئة) الوخم ي  سيدي  عنوانه)ا))
طنجة) (93333  3 الرقم) (3 ز يوح)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)66م39).
((3I

SOMA NTIC

SOMA NTIC
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOMA NTIC
 Rabat, 15 Avenue(Al(Abtal(Apt
 N°4 Agdal(Rabat, 15 Avenue(Al
 Abtal(Apt(N°4 Agdal، 10000،

RABAT MAROC
SOMA NTIC شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي : 5م شم ع 
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األبطمل شقة  قم 4 أكدال الربمط - 
3333م الربمط املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

95م36م.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
3)3))تقر  حل) 3))د نبر) املؤ خ في)
SOMA NTIC)شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد ابلغ)
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
األبطمل) شم ع  5م) اإل تممعي) اقرهم 
3333م  (- 4)أكدال الربمط) شقة  قم)
الربمط املغرب نتيجة لتوقف نشمط)

الشركة.
و عين:

املسم ي) السيد)ة)) واد 
3م  شقة  قم) أ.9) عمم ة  وعنوانه)ا))
الربمط) املنصو   يعقوب  املنزه  حي 
)ة)) الربمط املغرب كمصفي) 3333م)

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
بتم يخ)3))د نبر)3)3))وفي)5م)شم ع)
4)أكدال الربمط)-) األبطمل شقة  قم)

3333م)الربمط املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)8م39مم.

((4I

FIDUEXPRESS SARL

ETASS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA(N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ،20650،
MOHAMMEDIA MAROC
ETASS شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
نيس الرقم 39م - 3)88) املحمدية 

املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

5م)7م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) ((3(3 نونبر) )م) املؤ خ في)

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ) ( (ETASS ذات الشريك الوحيد)
وعنوان) د هم  3.333م)  أسمملهم)

اقرهم اإل تممعي تجزئة نيس الرقم)

املغرب) املحمدية  ((88(3  - 39م 

نتيجة ل):)حل اسبق للشركة.

تجزئة) ب  التصفية  اقر  وحدد 

املحمدية) ((88(3 - 39م  نيس الرقم)

املغرب.)

و عين:

) راف) لحسن) السيد)ة))

39م  الرقم) نيس  تجزئة  وعنوانه)ا))

كمصفي) املغرب  املحمدية  ((88(3

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة واحل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م3  بتم يخ) بمملحمدية  االبتدائية 

د نبر)3)3))تحت  قم)م35).

((5I

global(compta(et(conseils

LOGICLOB
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

global(compta(et(conseils

3م,شم ع ابن توارت الطمبق الثمني ، 

93333، طنجة املغرب

LOGICLOB شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

السواني  قم 9)م اجمع السكني 7م 

- 93333 طنجة املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.73767

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل) م)3)) ينمير) (34 املؤ خ في)
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)
ابلغ) ( (LOGICLOB الشريك الوحيد)
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
السواني  قم) حي  اإل تممعي  اقرهم 
 93333  - 7م  السكني) اجمع  9)م)
غيمب) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

النشمط.
حي) ب  التصفية  اقر  وحدد 
السكني) اجمع  9)م) السواني  قم)
9)م  حي السواني  قم) (93333  - 7م 

اجمع السكني)7م)طنجة املغرب.)
و عين:

الهم ون) ( الحميد) عبد  السيد)ة))
وعنوانه)ا))شم ع القنطرة اقماة عين)
الول  قم)7) 93333)تطوان املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة و احل تبليغ العقود و الوثمئق)
املتعلقة بملتصفية):)حي السواني  قم)

9)م)اجمع السكني)7مطنجة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((9 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم))م9.
((6I

samcompta(sarl(au

Z.K.N
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

samcompta(sarl(au
 av(mohamed(hansali(appt 1 6
 imm(hazzaz(fes ، 30000، fes

hglyvf
Z.K.N شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي اتجر  قم 
6) ار من فم3 واد فم3  - 33333 

فم3 املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(7(35

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) ((3(3 نونبر) (39 املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 (33.333 ابلغ  أسمملهم) ( (Z.K.N
د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي اتجر)
(- ( فم3) واد  فم3  ار من  ((6  قم)
33333)فم3 املغرب نتيجة ل):)قرا )

الشركمء.
و حدد اقر التصفية ب اتجر  قم)
6))ار من فم3 واد فم3))-)33333 

فم3))املغرب.)
و عين:

هزاز و عنوانه)ا)) ( نبيلة) السيد)ة))
الريمض طريق عين) تجزئة حي  م4م)
املغرب) فم3  (33333 ( الشقف)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة واحل تبليغ العقود و الوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)-
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
د نبر) ((5 بتم يخ) بفم3  التجم ية 

3)3))تحت  قم)3789/020.
((7I

ائتممنية ااملو

صــابـفــود
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتممنية ااملو
)م شم ع صبري بو معة شقة في 
الطمبق  م قم  6 ، 3مم3)، الدا  

البيضمء املغرب
صــمبـفــود شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م زنقة 
الحرية، الطمبق الثملث، شقة 5 

الدا  البيضمء 3333) الدا  البيضمء 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
488379

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

صــمبـفــود.
تسويق) (- (: غرض الشركة بإيجمز)
واملواد) املنتجمت  وتجم ة  ميع 

الغذائية.)
وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء)
وتمثيل وتوزيع وتجهيز وتعبئة  ميع)

املنتجمت واملواد الغذائية.
وتغليف وشراء) واعملجة  تصنيع 
وتصدير  ميع) واستيراد  وبيع 
و ميع) الغذائية  املواد  املنتجمت،)

املنتجمت والبضمئع
)ان أي نوع.

إنشمء)وتشغيل  ميع الكونتوا ات)
والوكمالت والفروع.

والشراء) واإلبداع  البحث 
واملسمهمة والبيع واالستغالل لجميع)
براءات االختراع والعالامت التجم ية)

والتراخيص والعمليمت
وبشكل عمم)،)ان بين  ميع النوايم)
الحسنة التي يكون هدفهم األنشطة)

املحددة أعاله.
 ميع املعماالت املتعلقة)،)بشكل)
ابمشر أو غير ابمشر)،)كلًيم أو  زئًيم)،)
بواحدة أو أخرى ان املعماالت املشم )
إليهم أعاله،))وذلك لتسهيل أو تعزيز أو)
أي) وكذلك  (، الشركة) تطوير نشمط 
اسمهممت)،)ابمشرة أو غير ابمشرة)،)
بأي شكل ان األشكمل)،)في الشركمت)
التي تسعى لتحقيق أهداف اممثلة أو)

ذات صلة.
الـعـمـلـيــمت) عـــمم  ـمـيـع  بـشـكـــل 
الـصـنـمعـيـة) و  والـتـجـم يـة،) الـمـملـيـة 
اـن) والـتـي  الـعـقـم يـة  وغـيـر  الـعـقـم يـة 

شـأنهم الـمـسمهـمـة فـي الـهـد ف.
زنقة) 3م) (: عنوان املقر اال تممعي)
 5 شقة) الثملث،) الطمبق  الحرية،)
3333))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: صبري) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) صبري  احمد  السيد 

 4 طمبق) الجيراوي  عبم3  ابو  زنقة 

البيضمء) الدا   ((3333 9م  شقة)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) صبري  احمد  السيد 

 4 طمبق) الجيراوي  عبم3  ابو  زنقة 

البيضمء) الدا   ((3333 9م  شقة)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)763875.

((8I

OUED IKEM STONE SARL AU

SMACU SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMACU SARL

6), احج ار3 السلطمن الطمبق 

م الشقة  قم 3، 3373)، الدا  

البيضمء املغرب

SMACU SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6)، احج 

ار3 السلطمن الطمبق م الشقة 

 قم 3 - 3373) الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

486435

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SMACU SARL

اقمول) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الحدادة و) (, املعدنية) في االنشمءات 

صمنع الغاليمت.

عنوان املقر اال تممعي):)6)،)احج)

ار3 السلطمن الطمبق)م)الشقة  قم)

3 - 3373))الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: ارابط) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: اربيط) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

ابراهيم ارابط عنوانه)ا)) السيد 

اقماة ديم  الهنمء)عمم ة م 3)7)شقة)

9)3 م)3433))الدا البيضمء)املغرب.

السيد ابراهيم اربيط عنوانه)ا))

حي الداخلة زنقة ابن ابي زايد  قم)3) 

3473))الدا البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

ابراهيم ارابط عنوانه)ا)) السيد 

اقماة ديم  الهنمء)عمم ة م 3)7)شقة)

9)3 م)3433))الدا البيضمء)املغرب

السيد ابراهيم اربيط عنوانه)ا))

حي الداخلة زنقة ابن ابي زايد  قم)3) 

3473))الدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م)  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم).

((9I

OUED IKEM STONE SARL AU

EPICERIE WARH
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EPICERIE WARH SARL AU

6), احج ار3 السلطمن الطمبق 

م الشقة  قم 3 ، 3373)، الدا  

البيضمء املغرب

EPICERIE WARH  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6)، احج 

ار3 السلطمن الطمبق م الشقة 

 قم 3 - 3373) الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

486677

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (4

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. EPICERIE WARH

اتجر) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

بقملة بملتجزئة).

عنوان املقر اال تممعي):)6)،)احج)

ار3 السلطمن الطمبق)م)الشقة  قم)

3 - 3373))الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد اكشطح احمد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):
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السيد اكشطح احمد عنوانه)ا))
تجزءة ديم  االزهري م 3)4)عمم ة)38 
شقة)99)االلفة))3))3))الدا البيضمء)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد اكشطح احمد عنوانه)ا))
تجزءة ديم  االزهري م 3)4)عمم ة)38 
شقة)99)االلفة)3))3))الدا البيضمء)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (5 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)-.

(33I

FIDCOFISC

INDUS PART GROUP - IPG
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOFISC
 Bernoussi(Hay(al(qods(RES

 feddane(el(baraka(imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA(MAROC

 INDUS(PART(GROUP - IPG
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي اقماة 

فدان البركة العمم ة مم  قم 7 حي 
القد3 البرنو�سي   - 3م36) الدا  

البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
489683

بمقت�سى عقد حر اؤ خ في)))ينمير)
األسم�سي) القمنون  إعداد  تم  م)3))
لشركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 INDUS(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.PART GROUP - IPG

صيمنة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
الصنمعية) املعدات  وتو يد  ميع 
والز اعية والقيمم بعمليمت االستيراد)

والتصدير.
اقماة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
حي) (7 مم) قم) البركة العمم ة) فدان 
الدا ) 3م36)) (- ( ( القد3 البرنو�سي)

البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: الحسين) الحمري  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد الحمري الحسين عنوانه)ا))
59)زنقة اال  وان حي الراحة)3363) 

الدا  البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد الحمري الحسين عنوانه)ا))
59)زنقة اال  وان حي الراحة)3363) 

الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765389.

Iم3)

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

YOUMEDIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
YOUMEDIC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اال تممعي 6 تجزئة 
شمكر - 4333) الجديدة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9639

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تغيير) م)3)) ينمير) (36 في) املؤ خ 
 YOUMEDIC« ان) الشركة  تسمية 

. »TRADIM SARL«(إلى(»SARL
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)م3)فبراير)

م)3))تحت  قم)5953).
(3(I

MOGADOR CONSULTING

TRANSPORT MOST V.N.Z
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

 TRANSPORT MOST V.N.Z
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي احل 

تجم ي اتوا د بحي تمبوين تمنم  - 
44333 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
5553

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TRANSPORT MOST V.N.Z
النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املد �سي.
احل) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
(- تمنم ) تمبوين  بحي  اتوا د  تجم ي 

44333)الصويرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد اصطفى شفيق)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد اصطفى شفيق عنوانه)ا))

الصويرة) (44333 تمنم ) تمبوين  حي 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد اصطفى شفيق عنوانه)ا))

الصويرة) (44333 تمنم ) تمبوين  حي 

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملصويرة))بتم يخ)34)فبراير)

م)3))تحت  قم)45.

(33I

smaticomp

BELLOTI DESIGN SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca(maroc

 BELLOTI DESIGN SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي م5م زنقة 

أسماة ابن زيد الطمبق ) الحي األيسر 

ن ج حي اعم يف - 3333) الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489859

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) فبراير) (4

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BELLOTI DESIGN SARL AU
أعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الديكو .
عنوان املقر اال تممعي):)م5م)زنقة)
أسماة ابن زيد الطمبق)))الحي األيسر)
الدا ) ((3333 (- اعم يف) حي  ج  ن 

البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: غيمط) سهير  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيدة سهير غيمط):)333م)بقيمة)

33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) غيمط  سهير  السيدة 
46)زنقة ا كمنة)3473))الدا البيضمء)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) غيمط  سهير  السيدة 
46)زنقة ا كمنة)3473))الدا البيضمء)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م76548.
(34I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

YOUMEDIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
YOUMEDIC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6 تجزئة 

شمكر - 4333) الجديدة املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.9639

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) م)3)) ينمير) (36 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

 93.333« أي ان) د هم«) »3.333م3)

عن) د هم«) (433.333« إلى) د هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)م3)فبراير)

م)3))تحت  قم)5953).

(35I

SARL

MKG HOLDING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

MKG HOLDING   شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي م3) شم ع 

أنفم - 333))  الدا  البيضمء املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.47(353

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) م)3)) ينمير) ((5 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) »9.733م6.م)

»9.733م7.م  إلى) د هم«) »33.333م)

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)48)5.

(36I

SARL

SHELK HOLDING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
SHELK HOLDING  شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

سواية إقماة شهرزاد3،الطمبق 5 
النخيل  - 333)) الدا  البيضمء 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
. 465847

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) م)3)) ينمير) 5م) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
»939.833)د هم«)أي ان)»33.333م 
عن) د هم«) »339.833.م) إلى) د هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)47)5 .
(37I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté AGRI-EURMAR
IMPORT-EXPORT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تممعي للشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

Sté(AGRI-EURMAR(IMPORT-
EXPORT شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 47م 
اكر ، تجزئة كمديم، ويسالن - 

53383 اكنم3 املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.46687
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في))م)ينمير)م)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
كمديم،) تجزئة  اكر ،) 47م) » قم)
املغرب«) اكنم3  (53383 (- ويسالن)
تجزئة كمديم،) اكر ،) 47م) » قم) إلى)

ويسالن)-)53383)اكنم3))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((7 بتم يخ) بمكنم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)465.
(38I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE LAFA NOUR TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
4333م،) الغرب،) األ بعمء) سوق 

سوق األ بعمء)الغرب املغرب
  STE LAFA NOUR TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد
دوا ) اإل تممعي  اقرهم  وعنوان 
سوق) 4333م) (- لالايمونة) اكريز 

األ بعمء)الغرب املغرب
اسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

احدودة ذات الشريك الوحيد)
 قم التقييد في السجل التجم ي):)

(6853
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 يونيو) 7م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. LAFA NOUR TRANS
نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املستخداين.
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عنوان املقر اال تممعي):)دوا  اكريز)
األ بعمء) سوق  4333م) (- لالايمونة)

الغرب املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 63.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد احسن الحسين عنوانه)ا))

أفمنو )45833))تنغير املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد احسن الحسين عنوانه)ا))

أفمنو )45833)تنغير املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
الغرب)) اال بعمء) بسوق  االبتدائية 
تحت  قم) ((3(3 يوليوز) (36 بتم يخ)

.((3

(39I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté REFERENCE SANTE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشمط الشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

Sté(REFERENCE(SANTE شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اال تممعي  قم)8م، 
حي السالم، توسيع )، سيدي سعيد  

53333 اكنم3 املغرب.
تغيير نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.49463

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تغيير) ((3(3 3))د نبر) املؤ خ في)
نشمط الشركة ان)»بيع املواد الشبه)
واإلستيرادن) »التصدير  إلى) الطبية«)
اواد) الغدائية،) املكمالت  توزيع 

التجميل و املركبمت الطبية«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((6 بتم يخ) بمكنم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)448.

(43I

fiduciaireborjcompta

بوعيدي بيش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiduciaireborjcompta

 n98 ter(rue(de(fes(qi(agadir ،

80000، AGADIR(MAROC

بوعيدي بيش شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : قسم ية 

أنزي  قم 66 شم ع بئرأنز ان 

الدشيرة الجهمدية إنزكمن - 83333 

إنزكمن املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5377م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) 8م3)) أكتوبر) (( املؤ خ في)

بوعيدي بيش شركة ذات املسؤولية)

33.333م  ابلغ  أسمملهم) املحدودة 

اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 

قسم ية أنزي  قم)66)شم ع بئرأنز ان)

 83333 (- إنزكمن) الجهمدية  الدشيرة 

ألسبمب) نتيجة  املغرب  إنزكمن 

إقتصمدية.

و عين:

عيدي) هللا  عبد  السيد)ة))
تجزئة) 5)م) 3) قم) بلوك) وعنوانه)ا))
أيت الول) (83333 اكدال أيت الول)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

8م3))وفي قسم ية) )3)أكتوبر) بتم يخ)

أنزي  قم)66)شم ع بئرأنز ان الدشيرة)

إنزكمن) (83333 (- إنزكمن) الجهمدية 

املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) 5م) بتم يخ) بمنزكمن  االبتدائية 

9م3))تحت  قم)99.

Iم4)

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté AGRI-EURMAR
IMPORT-EXPORT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تقليص هدف الشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

Sté(AGRI-EURMAR(IMPORT-
EXPORT شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي  قم 47م 
اكر ، تجزئة كمديم، ويسالن - 

53383 اكنم3 املغرب.
تقليص هدف الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
46687

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم حذف) م)3)) ينمير) )م) املؤ خ في)
األنشطة التملية ان نشمط الشركة)

الحملي):
التصدير و اإلستيراد،)نيكوص.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((7 بتم يخ) ( بمكنم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)465.
(4(I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté OUSSI DE TRAVAUX ET
»SERVICES »SOTRAS

»SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté(OUSSI(DE(TRAVAUX(ET
  »SERVICES »SOTRAS«SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم7م، 
د بم، حي اإلزدهم ، ويسالن - 

53383 اكنم3 املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.43985
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) ((3(3 د نبر) (4 املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 Sté( OUSSI( DE( TRAVAUX( ET
SERVICES(»SOTRAS«SARL«)))ابلغ)
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
اقرهم اإل تممعي  قم7م،)د بم،)حي)
اكنم3) (53383 (- ويسالن) اإلزدهم ،)

املغرب نتيجة ل):)قرا  الشركمء.
و حدد اقر التصفية ب  قم7م،)
(- ويسالن) اإلزدهم ،) حي  د بم،)

53383)اكنم3 املغرب.)
و عين:

السيد)ة))حسن))أو�سي و عنوانه)ا))
الثملث،) الطمبق   قم7،الشقة8م،)
بوزنيقة) ((3333 العواديم  تجزئة 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)
اإليداع) تم  (: بملتصفية) املتعلقة 
القمنوني بمملحكمة التجم ية بمكنم3))

بتم يخ)8م)ينمير)م)3))تحت  قم)6م.
(43I

أ ل 3 فيستيفيتي

أ ل س فيستيفيتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أ ل 3 فيستيفيتي
ازلي الجنوبي ) الرقم 83) اراكش ، 

43333، اراكش املغرب
أ ل 3 فيستيفيتي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي ازلي 
الجنوبي ) الرقم 83) اراكش 
اراكش 43333 اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

47م85
في) اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  7م3)) نونبر) ((3
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املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم):)أ ل 3)

فيستيفيتي.

التموين) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

واالستقبمل

ايجم  اعدات الحفالت

التنشيط و الهدايم.

ازلي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

اراكش) ((83 الرقم) (( الجنوبي)

اراكش)43333)اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 343 ( (: الحسين) اتقي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 333 ( (: الصمفي  شيدة) السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

((: الهدى) نو   احمادي  السيدة 

333)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الحسين  اتقي  السيد 

 43333   (83 الرقم) (( ازلي الجنوبي)

اراكش املغرب.

السيدة الصمفي  شيدة عنوانه)ا))

ازيكي)5)الرقم))مم   43333)اراكش)

املغرب.

الهدى) نو   احمادي  السيدة 

47م  الرقم) البرادة  شم ع  عنوانه)ا))

سيبم)43333)اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيدة الصمفي  شيدة عنوانه)ا))

اراكش) (43333 )مم  الرقم) (5 ازيكي)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

د نبر) (35 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

7م3))تحت  قم)6)9م9.

(44I

OCEAN(BUSINESS(&(CONSULTING(SARL(AU

TIJARI TEX

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 OCEAN(BUSINESS &

CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES(PRINCIPAL 15

شم ع الكرااة زنقة برلين الزهو  م 

فم3، 33363، فم3 املغرب

TIJARI TEX  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة 

ب999- بلوك او تجزئة نسيم 

بنسودة - 33333  فم3 املغرب 

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

66349

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 TIJARI(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

. TEX

صنمعة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املالبس.

عمم ة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

ب999-)بلوك او تجزئة نسيم بنسودة)

- 33333))فم3 املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد نو  الدين تجم ي):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد نو  الدين تجم ي عنوانه)ا))

سيدي) الصقلية  4) نمن  زنقة) ((3

بو يدة)3)م33))فم3 املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد نو  الدين تجم ي عنوانه)ا))

سيدي) الصقلية  4) نمن  زنقة) ((3

بو يدة)3)م33))فم3 املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بفم3))بتم يخ)-)تحت  قم)-.

(45I

SAGHROU CONSULTING

SM D'EQUIPEMENT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAGHROU CONSULTING

46عمم ة ب القد3) سيدي 

البرنو�سي الدا  البيضمء ، 33)6)، 

الدا  البيضمء املغرب

SM D’EQUIPEMENT شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  أوالد 

عزوز اواطح أوالد عزوز الدا البيضمء 

- 3))7) الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

486669

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (((

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 SM (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.D’EQUIPEMENT

غرض الشركة بإيجمز):)بيع وشراء)

واألالت) والشمحنمت  السيم ات 

وإصالحهم..

عنوان املقر اال تممعي):)دوا  أوالد)

عزوز اواطح أوالد عزوز الدا البيضمء)

- 3))7))الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: إلهمم) اشعل  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) إلهمم  اشعل  السيدة 

زنقة)94) قم)6م)الطمبق)6)الشقة)مم 

 (3343 الحي الفرن�سي الدا البيضمء)

الدا البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) إلهمم  اشعل  السيدة 

زنقة)94) قم)6م)الطمبق)6)الشقة)مم 

 (3343 الحي الفرن�سي الدا البيضمء)

الدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (5 بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم.

(46I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE FASHION BRAND

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS

MANAGEMENT

 N° 80 RCE(IBTISSAM(RUE

 MARMOUCHA(ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 SOCIETE FASHION BRAND

SARL AU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع عبد 

الكريم الخطمبي الطمبق الثمني اقماة 

بنمو�سى الكواش م.ج فم3 - 33333 

فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

65893

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 SOCIETE FASHION BRAND

.SARL AU

خيمطة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املالبس الجمهزة-))بيع التحف الفنية)

والتقليدية)-)استيراد وتصدير.

عنوان املقر اال تممعي):)شم ع عبد)

الكريم الخطمبي الطمبق الثمني اقماة)

بنمو�سى الكواش م.ج فم3)-)33333 

فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: بنهنو) اايمة  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بنهنو  اايمة  السيدة 

ابن) شم ع  (6 شقة) سميس  اقماة 

الخطي9))33333)فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنهنو  اايمة  السيدة 

ابن) شم ع  (6 شقة) سميس  اقماة 

الخطي9)33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((7 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)5)4.

(47I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

 M.C MAISON DES SOINS

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL

AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL

 KADIRI, GALERIE(BENACHER

 N°5, SALA(AL(JADIDA, SALE ،

11000، SALE(MAROC

  M.C MAISON DES SOINS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 4م شم ع 

السالم يعقوب املنصو  الربمط - 

33ممم الربمط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م5)47م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القمنون) ((3(3 غشت) 8م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 M.C (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. MAISON DES SOINS SARL

اخصمئي) (: غرض الشركة بإيجمز)

العالج))الطبيعي).

4م)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

(- الربمط) املنصو   يعقوب  السالم 

33ممم)الربمط املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):

53)حصة) ( (: السيدة بوعزيز ارية)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

السيدة اونيم شهبون):))53)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

بقيمة) (53 (: السيدة بوعزيز ارية)

333.م)د هم.
السيدة اونيم شهبون):)53)بقيمة)

333.م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ارية  بوعزيز  السيدة 
هللا) حي   مف  3م) لحلو  قم) بالد 
33ممم  الربمط) املنصو   يعقوب 

الربمط املغرب.

السيدة اونيم شهبون عنوانه)ا))7 

زنقة صوفية  قم)9م)يعقوب املنصو )

الربمط)33ممم)الربمط املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ارية  بوعزيز  السيدة 

هللا) حي   مف  3م) لحلو  قم) بالد 

33ممم  الربمط) املنصو   يعقوب 

الربمط املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

نونبر) (34 بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

3)3))تحت  قم)3مم5.

(49I

global(compta(et(conseils

AGHMOJ

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

global(compta(et(conseils

3م,شم ع ابن توارت الطمبق الثمني ، 

93333، طنجة املغرب

AGHMOJ  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م,شم ع 

ابن توارت الطمبق االول - 93333 

طنجة املغرب.

حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

3م)75.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل) م)3)) ينمير) 4م) املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

ابلغ) ( ( (AGHMOJ الوحيد) الشريك 

وعنوان) د هم  3.333م)  أسمملهم)

ابن) 3م,شم ع  اإل تممعي) اقرهم 

توارت الطمبق االول)-)93333)طنجة)

املغرب نتيجة ل):)غيمب النشمط.
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و حدد اقر التصفية ب)3م,شم ع)

 93333 (- ابن توارت الطمبق االول)

طنجة املغرب.)

و عين:

الجعيدي) ( اصطفى) السيد)ة))

كيمدة) الهواويين  ادشر  عنوانه)ا)) و 

املغرب) اصيلة  (93353 الغربية) حد 

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)3م,شم ع)

ابن توارت الطمبق االول طنجة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم))34م.

(53I

ACH.MEK

 ALIAT PROMOTION 

 IMMOBILIERE ET

 INVESTISSEMENT

SAPII

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

 فع  أسممل الشركة

 SOCIETE ALIAT PROMOTION«

 IMMOBILIERE ET

INVESTISSEMENT »SAPII

اكنم3 ، 53333، اكنم3 املغرب

 ALIAT PROMOTION«

 IMMOBILIERE ET

 INVESTISSEMENT »SAPII

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 4)، شم ع 

تلمسمن، اقماة الززهو ، الكمبق 

االول، م.ج،  - 53353 اكنم3 

املغرب.

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.47397

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) م)3)) فبراير) (34 في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) (3.9(7.333«

 4.3(7.333« إلى) د هم«) »33.333م)

تقديم حصص) (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) بمكنم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)4)7.

Iم5)

JINAN PROMOTION SARL

BR MARBRE 

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BR MARBRE SARL-AU

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 ،3 EME(ETAGE(N° 20 ، 90090

طنجة املغرب

 BR MARBRE شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3 EME(ETAGE(N° 20 - 90090

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

845)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 BR ( (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MARBRE

غرض الشركة بإيجمز):)

االستيراد والتصدير والتجم ة.

(: اال تممعي) املقر  عنوان 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE 3

EME ETAGE N° (3 - 93393)طنجة)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد اسممعيل الزبمخ)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد اسممعيل الزبمخ عنوانه)ا))

شم ع تم ودانت اقماة فلو انس طمبق)

7 قم)57 93333)طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد اسممعيل الزبمخ عنوانه)ا))

فلو انس) اقماة  تم ودانت  شم ع 

طمبق)7 قم)57 93333)طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)99م39).

(5(I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة إكسبير بريسيزيون

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE(ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

شركة إكسبير بريسيزيون شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : شم ع 

احمد الخماس اكمت9 سلمى ) ط.3 

 قم9  فم3 33333 فم3 املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.56536

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل) ((3(3 نونبر) ((5 املؤ خ في)

شركة إكسبير بريسيزيون شركة ذات)

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

33.333م  ابلغ  أسمملهم) الوحيد 

د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع)

احمد الخماس اكمت9 سلمى)))ط.3 

املغرب) فم3  (33333 فم3) (  قم9)

الدي) الهدف  تحقيق  لعدم  نتيجة 

تأسست ان أ له الشركة
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و عين:

السيد)ة))بد ))))الند ي و عنوانه)ا))

شم ع احمد الخماس اكمت9 سلمى)

فم3 املغرب) (33333 ط.3) قم9   ((

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

شم ع) وفي  ((3(3 نونبر) ((5 بتم يخ)

احمد الخماس اكمت9 سلمى)))ط.3 

 قم9))فم3)33333)فم3 املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (35 بتم يخ) بفم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)604/2021.

(53I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

SOMAFIK

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc

SOMAFIK شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي بمب أنم�سي 

GH 7 عمم ة 5 شقة  قم 87 الطمبق 

الثمني أهل لغالم سيدي البرنو�سي  

3643) الدا   الدا  البيضمء - )

البيضمء املغرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.364459

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت) م)3)) ينمير) ((( في) املؤ خ 

املصمدقة على):

عصمم) )ة)) السيد) تفويت 

333.م)حصة ا تممعية) احميطوش)

لفمئدة)) حصة  333.م) أصل) ان 

السيد))ة))يوسف احميطوش بتم يخ)

)))ينمير)م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765478.

(54I

QUALICIA CONSULTING

PHYSIOSHAPE LAALAOUI

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 MEKNES ، 20350، MEKNES

MAROC

 PHYSIOSHAPE LAALAOUI

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي إقماة 

 يمض القد3:  تقمطع شم ع هيفمء 

وشم ع القد3. العمم ة ج ه )  قم 

الشقة 9م. عين الشق  - 3473) 

الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489(63

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((8

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PHYSIOSHAPE LAALAOUI

-اركز) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

العالج الطبيعي؛

-)العالج الطبيعي;
-إعمدة التأهيل:)الصيمنة:)الوقمية;
)أاراض) التأهيل) -إعمدة 
األعصمب،) أاراض  الروامتيزم،)
الشيخوخة،) ط9  الروامتيزم،)
،القل9) الوظيفي) الريم�سي  العجمن،)

واألوعية الداوية
-)التحضير للوالدة;

-)التصريف اللمفموي)؛
-)تدليك طبي عالجي.

-)التخسيس والليمقة البدنية;
-العنمية بملو ه ونحت الجسم;

وشبه) الطبية  املعدات  بيع  (-
الطبية;

-)بيع استحضرات التجميل;
بأي) اصلحة  على  االستحواذ  (-
شركمت أي  في  األشكمل  ان   شكل 
)أو شركمت اممثلة حملية أو استقبلية)
وبشكل أعم  ميع املعماالت التجم ية)
التي قد) واململية واملنقولة والعقم ية 
تتعلق بشكل ابمشر أو غير ابمشر بأي)
�سيء)اشمبه ارفق أو يحتمل أن يعزز)

اإلنجمز أو االاتداد أو التنمية.
إقماة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
تقمطع شم ع هيفمء) (  يمض القد3:)
)) قم) العمم ة ج ه) وشم ع القد3.)
الشقة)9م.)عين الشق))-)3473))الدا )

البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: العالوي) السيدة نجالء)
د هم) 33.333م) بقيمة) حصة 

للحصة.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
العالوي عنوانه)ا)) السيدة نجالء)
حي العدير.)شم ع بد ؛) قم)م4)وزان)

3473))وزان املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
العالوي عنوانه)ا)) السيدة نجالء)
حي العدير.)شم ع بد ؛) قم)م4)وزان)

3473))وزان املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)7)7649.

(55I

MAIROUCHE FISC

PARA DIYAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC
55م شم ع احمد السمد3 اقماة 

سلمى الطمبق االول  قم 33 كلميم ، 
333م8، كلميم املغرب

PARA DIYAE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
الحسن الثمني  قم )55 كلميم - 

333م8 كلميم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م333
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.DIYAE
:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجمز)
واالستيراد) طبية  والشبه  الطبية 

والتصدير.
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
(- كلميم) (55( الثمني  قم) الحسن 

333م8)كلميم املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):
السيدة اريم افم 3):))333)حصة)

بقيمة)33.333)د هم للحصة).
حصة) (673 ( (: السيد بدي خملد)

بقيمة)67.333)د هم للحصة).
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والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) افم 3  اريم  السيدة 
اكويدير كلميم) (43 زنقة اصبويم  قم)

333م8)كلميم املغرب.
حي) عنوانه)ا)) خملد  بدي  السيد 
كلميم) 333م8) كلميم) التواغيل 

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) افم 3  اريم  السيدة 
اكويدير كلميم) (43 زنقة اصبويم  قم)

333م8)كلميم املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( االبتدائية بكلميم)

م)3))تحت  قم)56/2021.
(57I

OUED IKEM STONE SARL AU

OUED IKEM STONE  
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

OUED IKEM STONE SARL AU
 RUE MOHA OUHAMMOU
 N°149 ANG(RUE(HASSAN

 ،SEGHIR(ETG 3 APPT 8 ، 20000
الدا البيضمء املغرب

  OUED IKEM STONE شركة
 ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  اوالد 

الربمح الرخوخة  الصخيرات  - 
353)م تمم ة املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م3369م.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
3)3))تقر  حل) م3)د نبر) املؤ خ في)
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)
 OUED IKEM ( ( الوحيد) الشريك 
33.333م  ابلغ  أسمملهم) ( (STONE
د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا )
(- ( )الصخيرات) اوالد الربمح الرخوخة)
353)م)تمم ة املغرب نتيجة ل):):)عدم)
و ود  ؤية وافمق واضحين ملستقبل)

الشركة.
و حدد اقر التصفية ب دوا  اوالد)
الربمح الرخوخة))الصخيرات تمم ة))-)

353)م)تمم ة))املغرب.)

و عين:
عمار))) احمد  احمد  السيد)ة))
 مب هللا))و عنوانه)ا))زنقة ايت او ير)
اقماة ابتكم  طمبق))6)شقة)8م 3343) 

تمم ة املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة واحل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية:
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (34 بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3))تحت  قم)3798مم.
(59I

ديوان الخبرة

DIWAN EXPERTISE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

ديوان الخبرة
اكت9 45 ، الطمبق الثملث ، سكن 
كمايليم ، زاوية شم ع احمد ديو ي 
واحمد عبده القنيطرة ، 4333م، 

القنيطرة املغرب
DIWAN EXPERTISE شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي إقماة 

4م4مشقة )م لوفملون القنيطرة  - 
4333م القنيطرة  املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

43م55.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في)3))د نبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
لوفملون) )م) 4م4مشقة) »إقماة)
القنيطرة))-)4333م)القنيطرة))املغرب«)
45)الطمبق))الثملث)) ( إلى)»اكت9)) قم)
)احمد)) )تقمطع))شم ع) )كمايليم) إقماة)
(- عبدو القنيطرة) ( واحمد) ( الديو ي)

4333م)القنيطرة))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم))34م.
(63I

CABINET SARANOR

CHARY PAPER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET SARANOR

 AV- ALI(CHAARA(RUE 3 N° 5

 AIN(MELLOUL(TETOUAN ،

93000، TETOUAN(MAROC

CHARY PAPER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي شــم ع 

الوزيــر احمــد الصفــم  زنقــة أ  قــم م - 

93333 تطــوان املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

79)3م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) ((3(3 نونبر) (33 املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ  أسمملهم) ( (CHARY PAPER

اقرهم) وعنوان  د هم  (53.333

احمــد) الوزيــر  شــم ع  اإل تممعي 

 93333  - م  أ  قــم) زنقــة  الصفــم  

:)عدم فعل) تطــوان املغرب نتيجة ل)

أي عمليمت تجم ية اند)6م3))بسب9)

املنمفسة.

شــم ع) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

م  الوزيــر احمــد الصفــم  زنقــة أ  قــم)

- 93333)تطـــوان املغرب.)

و عين:
الشـود ي) ( يـوســف) السيد)ة))

وعنوانه)ا))شــم ع الجــيش امللكـي  قـم)

553)إقــماة املـهدي طــمبق)م)الشقة)4 

)ة)) تطــوان املــغرب كمصفي) (93333

للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5))د نبر) )بتم يخ) االبتدائية بتطوان)

3)3))تحت  قم)83)6.

Iم6)

ديوان الخبرة

DIWAN EXPERTISE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

ديوان الخبرة
اكت9 45 ، الطمبق الثملث ، سكن 
كمايليم ، زاوية شم ع احمد ديو ي 
واحمد عبده القنيطرة ، 4333م، 

القنيطرة املغرب
DIWAN EXPERTISE  شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي اكت9  
 قم  45 الطمبق  الثملث  إقماة  
كمايليم  تقمطع  شم ع  احمد  

الديو ي  واحمد  عبدو القنيطرة - 
4333م القنيطرة املغرب.
تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
43م55.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
3)3))تم تعيين) 3))د نبر) املؤ خ في)
اسير  ديد للشركة السيد)ة))اراني)

علوي))املماون))كمسير وحيد
تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم))34م.

(6(I

اكت9 االستشم ات واملحمسبة

فارلوك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اكت9 االستشم ات واملحمسبة
6, شم ع القد3, تمبريكت ، 333مم، 

سال املغرب
فم لوك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 
لحميدات ,  قم م5 اكر , حي 

االنبعمث, سال. - 333مم سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3(945

 3( في) اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 

القمنون) إعداد  تم  م)3)) فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم):)فم لوك.

استيراد) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املالبس) انواع  وتصدير  ميع 

الجمهزة..

زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

حي) اكر ,) م5) ,) قم) لحميدات)

االنبعمث,)سال.)-)333مم)سال املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة أازي بهيجة):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيدة شرعي ايممن):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بهيجة  أازي  السيدة 

سال) تمبريكت,) (,(3 زنقة أغبمل,) قم)

333مم)سال املغرب.

عنوانه)ا)) ايممن  شرعي  السيدة 

 9 الشقة) (,5 عكراش,) قم) زنقة 

,تمبريكت,)سال.)333مم)سال املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بهيجة  أازي  السيدة 

سال.) تمبريكت,) (,(3 زنقة أغبمل,) قم)

333مم)سال املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) بسال  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)35955.

(63I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة كدس انيما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL

 LOT(NAKHIL(APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT

MELLOUL(maroc

شركة كد3 انيمم  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي سيدي 

فمدول تراست انزكمن - 86355 

انزكمن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(((69

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

كد3 انيمم).

الترفيه) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وألعمب األطفمل-)تنظيم املنمسبمت).)).

عنوان املقر اال تممعي):)حي سيدي)

 86355 (- انزكمن) تراست  فمدول 

انزكمن املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  (: ابلغ  أسممل الشركة)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 (: اصطفى) لسكم   السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: حميد) بوكموم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد لسكم  اصطفى عنوانه)ا))
تراست انزكمن) (93 8م8) قم) الزنقة)

86355)انزكمن املغرب.

عنوانه)ا)) حميد  بوكموم  السيد 
انزكمن) تراست  (55 943) قم) زنقة)

86355)انزكمن املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) السيدة ااد م  اسممء)
انزكمن) تراست  (7 956) قم) زنقة)

86355)انزكمن املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((9 بتم يخ) بمنزكمن  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)44).

(64I

CABINET SARANOR

ALMACENES JAZOULI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET SARANOR

 AV- ALI(CHAARA(RUE 3 N° 5

 AIN(MELLOUL(TETOUAN ،

93000، TETOUAN(MAROC

ALMACENES JAZOULI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئـة 

املنطلــق شــم ع تنسيــفت  قــم 4م - 

93333 اــم تيل املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9مم3).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

9م3))تقر  حل) 33)د نبر) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ) ( (ALMACENES JAZOULI

وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)

املنطلــق) تجزئـة  اإل تممعي  اقرهم 

 93333  - 4م  تنسيــفت  قــم) شــم ع 

املنــمفسة) (: نتيجة ل) املغرب  اــم تيل 

الغير القــمنونية.

تجزئـة) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

 - 4م  تنسيــفت  قــم) شــم ع  املنطلــق 

93333)اــم تيل املغرب.)

و عين:
الجــزولي) ( يـوســف) السيد)ة))
 ( اسمــير) ارينــم  ارك9  وعنوانه)ا))
طمبق)م)ب)م)بلــوك)5  93333)املضــيق)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((9 بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

3)3))تحت  قم)م7م3.
(66I

BLUE MINT ENVIRONMENT

 BLUE MINT
ENVIRONMENT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BLUE MINT ENVIRONMENT
)3، زنقة اد يد ، 3493)، الدا  

البيضمء املغرب
 BLUE MINT ENVIRONMENT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي )3، زنقة 
اد يد ار3 السلطمن 3493) 

الدا البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م83)48

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((6
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 BLUE (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.MINT ENVIRONMENT
غرض الشركة بإيجمز):)االستشم ة)

في الطمقة والبيئة.
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بكل) والتجم ة  تصدير  استيراد،)

اواد واعدات االنم ة.

خلق وادخمل اسملي9 وتكنولو يم)

بيئية ابتكرة.

تكنولو يم اإلنم ة.)

(،3( (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 (3493 زنقة اد يد ار3 السلطمن)

الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: اشمط) عثممن  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اشمط  عثممن  السيد 
)3،)زنقة اد يد)3493))الدا البيضمء)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اشمط  عثممن  السيد 
)3،)زنقة اد يد)3493))الدا البيضمء)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم).

(68I

MKONSULTING

OMNISHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

MKONSULTING

73 شم ع أنفم زاوية م امر«كلو 

دو بروفونس« شقة )3) الدا  

البيضمء، 53)3)، الدا  البيضمء 

املغرب

OMNISHORE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 BD ,74 و عنوان اقرهم اال تممعي

 ABDELMOUMEN 20340 74,

 BD(ABDELMOUMEN 20340

. 20340 CASABLANCA

تحويل الشكل القمنوني للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

97533م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تحويل) ((3(3 نونبر) ((6 املؤ خ في)

الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

املسمهمة«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

9م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)595م.

(69I

 société(horizon(sarl(transport(et(location

materiels

STE CHOWMANI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 société(horizon(sarl(transport(et

location(materiels

حي الجديد بلدية بلدية أوالد 

برحيل، 83333، تم ودانت املغرب

 STE CHOWMANI TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

عين سيدي - طريق الشوطمت 

-  اوالدبرحيل _83333 تم ودانت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

مم74

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CHOWMANI TRAVAUX
اقمول) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اقمولة) البنمء) و  املتنوعة  االشغمل 

الهندسة املدنية و التجم ة.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الشوطمت) طريق  (- سيدي) عين 
تم ودانت) (83333_ اوالدبرحيل) ( (-

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: ( املنمني) يوسف  السيد 
حصة بقيمة)33,33م)د هم للحصة).
السيد عمر احتشوا):))533)حصة)

بقيمة)33,33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) املنمني  يوسف  السيد 
(- أوالدبرحيل) (- سيدي) عين  دوا  

83333)تم ودانت املغرب.
السيد عمر أحتشوا عنوانه)ا))حي)
 83333 (- أوالدبرحيل) (- عين سيدي)

تم ودانت املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد يوسف املنمني)
(- أوالدبرحيل) (- سيدي) عين  دوا  

83333)تم ودانت املغرب
السيد عمر أحتشوا عنوانه)ا))حي)
 83333 (- أوالدبرحيل) (- عين سيدي)

تم ودانت املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 39 بتم يخ) ( بتم ودانت) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)37م.
(73I

MKONSULTING

OMNISHORE
تعيين ادير عمم

MKONSULTING
73 شم ع أنفم زاوية م امر«كلو 
دو بروفونس« شقة )3) الدا  

البيضمء، 53)3)، الدا  البيضمء 
املغرب

OMNISHORE شركة  املسمهمة
 BD ,74 وعنوان اقرهم اال تممعي
 ABDELMOUMEN 20340 -

.20340 CASABLANCA(MAROC
تعيين ادير عمم

 قم التقييد في السجل التجم ي 
97533م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)6))نونبر)3)3)

 RIFFI السيد)ة)) تعيين  تقر  
Mohamed(Lotfi)اديرا عمام لشركة)
نونبر) ((6 بتم يخ) (OMNISHORE

(3(3
وتتمثل الصالحيمت املخولة فيمم)
 Faire( et( autoriser( tous( les يلي:)
 actes(et(opérations(de(la(société

dans(les(limites(de(l’objet(social
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
9م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)595م.

Iم7)

Cabinet(Comptable(Marzofid

BOULANGERIE
شركة ذات اسؤولية احدودة 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
BOULANGERIE  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي اوالي 
 شيد الطمبق السفلي نصر3)) 
بنجرير - )5م43 بنجرير املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م54)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
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عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. BOULANGERIE
غرض الشركة بإيجمز):)اخبوزات)

وحلويمت.
املعماالت) ،) ميع  أعم) وبشكل 
أو) اململية  أو  الصنمعية  أو  التجم ية 
املتعلقة بشكل) العقم ية  أو  املنقولة 
بمألنشطة) ابمشر  غير  أو  ابمشر 
ان) التي  واالقتصمدية  اال تممعية 

شأنهم أن تعزز توسعهم وتنميتهم..
عنوان املقر اال تممعي):)حي اوالي)
نصر3))  السفلي  الطمبق   شيد 

بنجرير)-))5م43)بنجرير املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد حوسني ايت حمو):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):
حمو) ايت  حوسني  السيد 
ايدلت) املو  االطلس  زنقة  عنوانه)ا))

54353)ايدلت املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد حوسني ايت حمو عنوانه)
 54353 )ا))زنقة االطلس املو ايدلت)

ايدلت املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 3( بتم يخ) ( بمبن  رير) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م5.
(7(I

ADILMAHJOUBI

 SOCIETE  TOP DES
TRAVAUX DIVERS SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE TOP DES TRAVAUX DIVERS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ان 
شريك واحد

* تأسيس شركة *

بمقت�سى عقد عرفي اوقع))بتم يخ)
27/11/2020)واملسجل بفم3 بتم يخ)
03/12/2020)تم وضع قمنون أسم�سي)
لشركة ذات املسؤولية املحدودة))ان)
شريك واحد والتي تحمل الخصمئص)

التملية):)
 TOP DES ( شركة) (: التسمية)
TRAVAUX DIVERS)ش.ذ.م.م ش.و

-))الهدف اال تممعي):))اقمول))في)
االشغمل املختلفة او البنمء))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-3) أسممل):)))))33.333م)د هم)))))

(((((: -4)املقر اال تممعي)
 قم)7)م)ا تجزئة الفضل)م)الطمبق)م 

املر ة واد فم3
(((((: ( -5)املسير)

عبد الحق الخلدي)))))))))))))))))))))))))))))))))
-6)املدة:)99)سنة

تم) (: القمنوني) اإليداع  (7-
التجم ية) بمملحكمة  اإليداع 
عدد) تحت  بفم19/01/20213)

2021/261
م6577  -8) قم السجل التجم ي:)

فم3)
بمثمبة اقتطف وبيمن)

(73I

CASA COMPTES

GUSTUS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

GUSTUS شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي )3) شم ع 
عبد املوان الطمبق السفلي  قم 5 - 

3363) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م9)464

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 يونيو) (((

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GUSTUS

غرض الشركة بإيجمز):)-)املتم رة)

املغربية) واملنتجمت  البقملة  اواد  في 

واأل نبية.

إعداد وبيع الو بمت اع خداة) (-

التوصيل.

-)االستيراد والتصدير.

 (3( (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع عبد املوان الطمبق السفلي  قم)

5 - 3363))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

االد ي�سي) الداودي  دنية  السيدة 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

االد ي�سي) الداودي  دنية  السيدة 

 3( تجزئة حدائق املحيط) عنوانه)ا))
33333)النواصر-) 68)دا  بوعزة)  قم)

الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

االد ي�سي) الداودي  دنية  السيدة 

 3( تجزئة حدائق املحيط) عنوانه)ا))
33333)النواصر-) 68)دا  بوعزة)  قم)

الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 36 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

يوليوز)3)3))تحت  قم)54)738.

(74I

CASA COMPTES

EARTHPREM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

EARTHPREM شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 79، 
املنطقة الصنمعية اوالد صملح 

CFCIM  - 00000 الدا  البيضمء 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
464(89

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 يونيو) مم)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.EARTHPREM
شركة) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 
تجهيز) في  اختصة  صنمعية  غذائية 
املحلي) لالستهالك  او هة  العجمئن 

كمم للتصدير إلى الخم ج.
واملتم رة) والتصدير  االستيراد  (-
واملواد) واملنتجمت  اآلالت  في  ميع 

والسلع..
(،79 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
صملح) اوالد  الصنمعية  املنطقة 
البيضمء) الدا   (CFCIM  - 33333

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: اد يس) دادون  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اد يس  دادون  السيد 
سيدي) 8مم) م) قم) لكولين) تجزئة 
البيضمء) الدا   (33333 اعروف)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اد يس  دادون  السيد 
سيدي) 8مم) م) قم) لكولين) تجزئة 
البيضمء) الدا   (33333 اعروف)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 36 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

يوليوز)3)3))تحت  قم)53)738.
(75I

CASA COMPTES

 ETABLISSEMENT INDO
 MAROCAIN POUR

L›AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

 ETABLISSEMENT INDO
 MAROCAIN POUR L›AFRIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي )3) شم ع 
عبد املوان الطمبق السفلي  قم 5 - 

3363) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

مم)468
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 يوليوز) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 ETABLISSEMENT INDO  :

.MAROCAIN POUR L’AFRIQUE

غرض الشركة بإيجمز):)-)االستيراد)

والتصدير واملتم رة في  ميع اآلالت)

واملواد والسلع.

والتمثيل) والتجم ة  التوزيع  (-

الخدامت) و ميع  والنقل  التجم ي 

والتجم ة العمملية.

الوطنية) الشركمت  ارافقة  (-
السوق) تنمية  إطم   في  والعمملية 

االفريقية.

-)االستيراد والتصدير والتوزيع.

الزبمئن) بين  التعمال  تسهيل  (-

واملو دين لتحقيق أفضل الخدامت.

-)التجم ة،)التمثيل والوسمطة..

 (3( (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع عبد املوان الطمبق السفلي  قم)

5 - 3363))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد سعد ازوي�سي):))433)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد احمد الحلو):))33))حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

53م  ( (: الحلو) حبيبة  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

53م  ( (: القصري) هند  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيدة سعمد واشو):))33م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( ازوي�سي) السيد سعد 
ح م))عمم ة البمكو ي))) قم)4))بوكم )

33333)اراكش املغرب.

السيد احمد الحلو عنوانه)ا))8) 

حلبة انفم فيال فالاينكو أنفم))33333 

الدا  البيضمء)املغرب.

عنوانه)ا)) الحلو  حبيبة  السيدة 

أنفم)) فالاينكو  فيال  انفم  حلبة  ((8

33333)الدا  البيضمء)املغرب.

عنوانه)ا)) القصري  هند  السيدة 
دانفم فيال فالاينكو) زنقة  اا9  ((8

33333)الدا  البيضمء)املغرب.

عنوانه)ا)) واشو  سعمد  السيدة 

أبواب اراكش انطقة)39)عمم ة)86م 

شقة))م 33333)اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد احمد الحلو عنوانه)ا))8) 

حلبة انفم فيال فالاينكو أنفم))33333 

الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 36 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

غشت)3)3))تحت  قم)355)74.

(76I

CASA COMPTES

ANS BROKERS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

ANS BROKERS شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي )3) شم ع 

عبد املوان الطمبق السفلي  قم 5 - 

3363) الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

465965

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 يوليوز) (3(

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 ANS (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BROKERS

ارافقة) (- (: غرض الشركة بإيجمز)

الشركمت الوطنية واأل نبية في إطم )

تنمية السوق االفريقية.

-)االستيراد والتصدير والتوزيع.

بهدف) تو يهية  و ش  تنظيم  (-

تطوير املهم ات والكفمءات.

الزبمئن) بين  العالقمت  تسهيل  (-

واملو دين لتحقيق خدامت أفضل..

 (3( (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع عبد املوان الطمبق السفلي  قم)

5 - 3363))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: بنمني) عبد هللا  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بنمني  هللا  عبد  السيد 

م  الزاهية) اقماة  انز ان  بير  شم ع 

الدا ) (33333 )4م  شقة) (4 طمبق)

البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنمني  هللا  عبد  السيد 

م  الزاهية) اقماة  انز ان  بير  شم ع 

الدا ) (33333 )4م  شقة) (4 طمبق)

البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

يوليوز)3)3))تحت  قم)739833.

(77I
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CASA COMPTES

BEST DECOR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تمبع لشركة تجم ية يو د)

اقرهم اال تممعي بمملغرب

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

BEST DECOR »شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: م زنقة 

أبو فم 3 حمدان، إقماة حو ية - 

33333 الدا  البيضمء املغرب.

»إغالق فرع تمبع لشركة تجم ية 

يو د اقرهم اال تممعي بمملغرب«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م3م93.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
تقر ) ((3(3 أكتوبر) (39 في) املؤ خ 

 BEST لشركة) تمبع  فرع  إغالق 

DECOR)تسميته)-)والكمئن عنوانه في)

الزنقة)4)الرقم)5)تجزئة أ ض الخير،)

حي اإلنم ة،)عين الشق)-)33333)الدا )

البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

 (( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

أكتوبر)3)3))تحت  قم)57)م75.

(78I

CASA COMPTES

RIAD EL MKANSSA PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

RIAD EL MKANSSA PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي املكمنسة 

م، بلوك C زنقة 5 - 33333 الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

769م47

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) 9م3)) أكتوبر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.EL MKANSSA PRIVE

التعليم) (- (: غرض الشركة بإيجمز)

واالبتدائي) الروض  فيه  بمم  الخمص 

والثمنوي.

والثقمفة) والتكوين  الد اسة  (-

والتعليم التربوي ملختلف تخصصمت)

األسم�سي) االبتدائي  التعليم  قطمع 

الخمص.
التجم ي) الخمص  التعليم  (-

والتقني.

التعليم) عمليمت  -) ميع 

واالستشم ة البيداغو ية والتكوين.

املستندات) وتسليم  إنشمء) (-

التخصصمت) بمختلف  املتعلقة 

املتعلقة بغرض الشركة).

املكمنسة) (: عنوان املقر اال تممعي)
الدا ) (33333  -  5 زنقة) (C بلوك) م،)

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

533)حصة) ( (: السيد خملد عمار)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد خملد اد يس):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

 36 السيد خملد عمار عنوانه)ا))
حي) (( م،) قم) زنقة املستشفيمت ط.)
البيضمء) الدا   (33333 املستشفيمت)

املغرب.
السيد خملد اد يس عنوانه)ا))حي)
اقماة بلمريفم طمبق) (3 العمرية زنقة)
م)شقة)6)))عين الشق)33333)الدا )

البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
 36 السيد خملد عمار عنوانه)ا))
حي) (( م،) قم) زنقة املستشفيمت ط.)
البيضمء) الدا   (33333 املستشفيمت)

املغرب
السيد خملد اد يس عنوانه)ا))حي)
اقماة بلمريفم طمبق) (3 العمرية زنقة)
م)شقة)6)))عين الشق)33333)الدا )

البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

شتنبر)3)3))تحت  قم)6م7456.

(79I

CASA COMPTES

PACCARD ET CIE
إعالن اتعدد القرا ات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

PACCARD ET CIE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان اقرهم اال تممعي: الرقم 65 
زنقة ابن انير، املعم يف - - الدا  

البيضمء املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.45943

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)6م)يوليوز)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

توسيع اهمم املسير

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
يفون) للسيد  التسيير  نهمية صالحية 

 ون  و ج بمكم .

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

تجديد القمنون األسم�سي للشركة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

على) ينص  الذي  5م:) بند  قم)

يسير الشركة السيد  وايو) (- اميلي:)

اع) احدودة،) غير  ملدة  وذلك  بمكم ،)

توسيع اهمم هذا األخير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (9 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

يوليوز)3)3))تحت  قم)473م74.

(83I

CASA COMPTES

CH COFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

CH COFFEE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 4)، امر 

الفنيكس، الطمبق السفلي  قم م 

والطمبق م، عين السبع - 33333 

الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9)مم47

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 يونيو) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 CH (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.COFFEE
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صنع) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 
والكعك) والحلويمت  العجمئن  وبيع 

والخبز بملجملة وبملتقسيط.
-)صنع وبيع الو بمت السريعة.

وتطوير شبكة االاتيمز في) إنشمء) (-
املعجنمت والو بمت) ؛) اجمل املخمبز)

السريعة.
املخمبز) اجمل  في  التكوين  (-

واملعجنمت والو بمت السريعة.
-)شراء)وبيع  ميع املنتجمت واملواد)
واأل هزة) اللوازم  و ميع  الغذائية 

الالزاة لتحقيق غرض الشركة.
،عمولة،) تعمقد) عملية  أي  (-
تمثيل،)إدا ة،)أو وسمطة تتعلق بهدف)

الشركة.
-)التجم ة والتمثيل والوسمطة..

عنوان املقر اال تممعي):)4)،)امر)
م  السفلي  قم) الطمبق  الفنيكس،)
 33333 (- السبع) عين  م،) والطمبق)

الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (53.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد احمد  �سى ا منم):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد علي ا منم)):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 MUNEGU PARTNERS الشركة)
33م  LIMITED :  533)حصة بقيمة)

د هم للحصة).
 

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

ا منم) احمد  �سى  السيد 
عبد) سيدي  شم ع  3م) عنوانه)ا))
حي الراحة) مم) 35) قم) الرحممن ط.)

33333)الدا  البيضمء)املغرب.
عنوانه)ا)) ( ا منم) علي  السيد 

انجلترا)33333)لندن انجلترا.
 MUNEGU PARTNERS الشركة)
كونج) هونج  عنوانه)ا)) (LIMITED

33333)هونج كونج هونج كونج.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

ا منم) احمد  �سى  السيد 

عبد) سيدي  شم ع  3م) عنوانه)ا))
حي الراحة) مم) 35) قم) الرحممن ط.)

33333)الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 37 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

شتنبر)3)3))تحت  قم)745336.

Iم8)

CASA COMPTES

BRILLANCE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد ادة ازاولة اهمم املسيرين

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

BRILLANCE INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: الهواو ة 

الجممعة القروية اوالد صملح دائرة 

بوسكو ة - - الدا  البيضمء املغرب.

»تجديد ادة ازاولة اهمم املسيرين«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5))73م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)5م)يونيو)3)3)

اهمم) ازاولة  ادة  تجديد  تقر  

املسيرين ملدة:)))سنوات.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 36 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

يوليوز)3)3))تحت  قم)5م7383.

(8(I

CASA COMPTES

TENSTEP MOROCCO
إعالن اتعدد القرا ات

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

 TENSTEP MOROCCO

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: )3)، 

شم ع عبد املوان الطمبق السفلي 
 قم 5 - - الدا  البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.363957

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)4م)نونبر)9م3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

-)بيع)65م)حصة ا تممعية ان طرف)

السيد الطي9 الدبمغ لفمئدة السيد)

اوالي هشمم بمبمحبي9.

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

-)بيع)345)حصة ا تممعية ان طرف)

لفمئدة) (»DYN IT MAROC« شركة)

السيدعبد املنعم زغلول.

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

-)بيع)83محصة ا تممعية ان طرف)

لفمئدة) زغلول  املنعم  عبد  السيد 

السيد اوالي هشمم بمبمحبي9.

على) ينص  الذي  (:4 قرا   قم)

ليصبح) الشركة  اسم  تغيير  اميلي:)

»IPEXMA«

قرا   قم)5:)الذي ينص على اميلي:)

تعديل القمنون االسم�سي للشركة)

قرا   قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

تجديد االقمنون األسم�سي للشركة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

ينص على) الذي  و7:) (6 بند  قم)

يتكون الرأسممل اال تممعي) (- اميلي:)

حصة ا تممعية احر ة) 533.م) ان)

الشكل) على  واوزعة  وامنوحة 

5م)حصة) -)شركة كونسليوم:) اآلتي:)

املنعم) عبد  السيد  (- ا تممعية.)
(- ا تممعية.) حصة  (675 زغلول:)

حصة) (345 الدبمغ:) الطي9  السيد 

ا تممعية.)-)السيد  ودولفو أو الندو)

(- ا تممعية.) حصة  3)م) كمزابون:)

 345 السيد اوالي همشم بمبمحبي9:)

حصة ا تممعية.

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)
IPEXMA(:(االسم اال تممعي(-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ام 3)3)3))تحت  قم)84م734.
(83I

HELP ENTREPRISE

Lisere
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
Lisere شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 
اال �سي  قم 3) بد  السيمب كوتيي 

الدا البيضمء - 3733) الدا البيضمء 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م5م478

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 أكتوبر) 4م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
.Lisere(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم
تسويق) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

انتجمت التجميل.
الطمبق) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
كوتيي) السيمب  بد   ((3 اال �سي  قم)
3733))الدا البيضمء) الدا البيضمء)-)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
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333.م  ( (: السيد عثممن بوطمل9)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد عثممن بوطمل9 عنوانه)ا))

طمبق) ((  نمن كمليفو ني عمم ة لينم)

53م3)  الشق) ممعين  شقة) (3

الدا البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد عثممن بوطمل9 عنوانه)ا))

طمبق) ((  نمن كمليفو ني عمم ة لينم)

53م3)  الشق) ممعين  شقة) (3

لدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

نونبر)3)3))تحت  قم)م)))75.

(84I

CASA COMPTES

ADVANCE PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد ادة ازاولة اهمم املسيرين

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

ADVANCE PHARMA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: )3)، 

شم ع عبد املوان  الطمبق السفلي 
 قم 5 - - الدا  البيضمء املغرب.

»تجديد ادة ازاولة اهمم املسيرين«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.3937(7

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)6))فبراير)3)3)

اهمم) ازاولة  ادة  تجديد  تقر  

املسيرين ملدة:)))سنوات.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ام 3)3)3))تحت  قم)64م734.

(85I

F.M CONSULTING

أش س م كار

إعالن اتعدد القرا ات

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

أش 3 م كم  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: شم ع 

احمد VI إقماة زهرة األو كيد عمم ة 

3 الطمبق م املكت9 6  - 8833) 

املحمدية املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.(3869

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3))نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تفويت السيد))اهدي بو نمح)533.) 

 5.333 أصل) ان  ا تممعية  حصة 

حصة لفمئدة السيد  واد براد بتم يخ)

4))نونبر)3)3)

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

للشركة) القمنوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة))

بمسمهم وحيد)

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

الشكل

بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

تسمية

بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

 أ3 اململ واملسمهمة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (( بتم يخ) ( بمملحمدية) االبتدائية 

د نبر)3)3))تحت  قم))75م.

(86I

AMJAD ANOUAR

 COOP AGRICOLE OULED
HANOUNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMJAD AUDIT
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC

 COOP AGRICOLE OULED
HANOUNE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  اوالد 
عبد الولى اوالد حنون قصيبية - 
33)4م سيدي سليممن املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3م33
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 8م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 COOP(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.AGRICOLE OULED HANOUNE
استغالل) (: غرض الشركة بإيجمز)

األ ا�سي الفالحية.
عنوان املقر اال تممعي):)دوا  اوالد)
(- قصيبية) حنون  اوالد  الولى  عبد 

33)4م)سيدي سليممن املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 35.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
 33 ( (: السيدة املصمودي سلوى)

حصة بقيمة)353)د هم للحصة).
 33 ( (: فمطمة) الدغملج  السيدة 

حصة بقيمة)353)د هم للحصة).
 (3 ( (: حفصة) خلوقي  السيدة 

حصة بقيمة)353)د هم للحصة).
3م  ( (: السيد خلوقي عبد الواحد)

حصة بقيمة)353)د هم للحصة).

السيد خلوقي امليلودي):))3م)حصة)
بقيمة)353)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

سلوى) املصمودي  السيدة 
دوا  اوالد عبد املولي اوالد) عنوانه)ا))
سيدي) 33)4م) قصيبية) حنون 

سليممن املغرب.
السيدة الدغملج فمطمة عنوانه)ا))
حنون) اوالد  املولي  عبد  اوالد  دوا  
سليممن) سيدي  33)4م) قصيبية)

املغرب.
السيدة خلوقي حفصة عنوانه)ا))
حنون) اوالد  املولي  عبد  اوالد  دوا  
سليممن) سيدي  33)4م) قصيبية)

املغرب.
الواحد) عبد  خلوقي  السيد 
دوا  اوالد عبد املولي اوالد) عنوانه)ا))
سيدي) 33)4م) قصيبية) حنون 

سليممن املغرب.
السيد خلوقي امليلودي عنوانه)ا))
حنون) اوالد  املولي  عبد  اوالد  دوا  
سليممن) سيدي  33)4م) قصيبية)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الواحد) عبد  خلوقي  السيد 
دوا  اوالد عبد املولي اوالد) عنوانه)ا))
سيدي) 33)4م) قصيبية) حنون 

سليممن املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) ( سليممن) بسيدي  االبتدائية 

8))د نبر)3)3))تحت  قم)77).
(87I

CASA COMPTES

VALOMEGA
إعالن اتعدد القرا ات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

VALOMEGA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: 38، زنقة 
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كراون بيلفدير  - - الدا  البيضمء 
املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.(83639
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)36)يوليوز)3)3)
تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
33م)حصة ا تممعية ان طرف) بيع)
حصة) و453) (»VALOREX« شركة)
احمد) السيد  طرف  ان  ا تممعية 
ابريوة) احمد  السيد  لفمئدة  الهرش 
في) وحيد  شريك  األخير  هذا  ليصبح 

الشركة.
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
قبول استقملة السيد احمد الهرش)
وعليه) للشركة،) كمسير  اهماه  ان 
يكون تسيير الشركة بملتوقيع الوحيد)

للسيد احمد ابريوة
على) ينص  الذي  (:3 قرا   قم)
اميلي:)تغيير الشكل القمنوني للشركة)
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة  ان 
لشركة ذات اسؤولية))بشريك وحيد.
قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

تجديد القمنون األسم�سي للشركة.
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)
السيد) الوحيد  الشريك  سمهم  (-
د هم) 33.333م) احمد ابريوة بمبلغ)

نقدا في الشركة
بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)
ان) اال تممعي  الرأسممل  يتكون  (-
33م  حصة ا تممعية بقيمة) 333م)
كلهم احر ة) د هم للحصة الواحدة،)

وامنوحة للسيد احمد ابريوة
على) ينص  الذي  )م:) بند  قم)
ابريوة) السيد احمد  تعيين  (- اميلي:)
تسيير) يكون  وعليه  وحيد،) كمسير 
للسيد) الوحيد  بملتوقيع  الشركة 

احمد ابريوة.)بمقي البند بدون تغيير
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

غشت)3)3))تحت  قم)786م74.
(88I

CASA COMPTES

EMBAGRAVE SERVICES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة)

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

EMBAGRAVE SERVICES شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اال تممعي زنقة 

سواية إقماة شهرزاد3، الطمبق 
5 الرقم )) بممليي - 33333 الدا  

البيضمء املغرب.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.335965

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت) ((3(3 غشت) (36 في) املؤ خ 
نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):
-)استغالل املحم ر والتسويق..

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)756846.
(89I

CASA COMPTES

 UNIVERSAL FOR BUSINESS
DEVELOPMENT CORP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 فع  أسممل الشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

 UNIVERSAL FOR BUSINESS
DEVELOPMENT CORP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 58 
حي شريفة عين الشق - 33333 الدا  

البيضمء املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م7833م.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم  فع) ((3(3 فبراير) (34 في) املؤ خ 
 أسممل الشركة بمبلغ قد ه)»77.333 
إلى) د هم«)أي ان)»7.333)3)د هم«)
»434.333)د هم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (4 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

يونيو)3)3))تحت  قم)737347.

(93I

CASA COMPTES

SOCIETE NOUVELLE SEM
إعالن اتعدد القرا ات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE NOUVELLE SEM
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: تجزئة 

)9، املنطقة الصنمعية بن ااسيك 
سيدي عثممن - - الدا  البيضمء 

املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
573م3.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)3م)أكتوبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
قبول استقملة السيد عبد الرحممن)
وحيد) كمسير  اهماه  ان  اتد ا ت 

للشركة
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
كمسير) اتد ا ت  السيد  بيع  تعيين 
احدودة،) غير  ملدة  للشركة  وحيد 
يكون) الشركة  تسيير  فإن  وعليه 
بملتوقيع الوحيد للسيد  بيع))اتد ا ت
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

تجديد القمنون األسم�سي للشركة.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)
النظمم األسم�سي التملية:)

على) ينص  الذي  4م:) بند  قم)
اتد ا ت) السيد  بيع  -تعيين  اميلي:)
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 
وعليه فإن تسيير الشركة) احدودة،)
للسيد  بيع)) الوحيد  بملتوقيع  يكون 

اتد ا ت
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)756363.

Iم9)

CASA COMPTES

RAMBLA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

RAMBLA شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  واق 
فمايليم زاوية زنقة  و ا ألفيرن 

الطمبق 3 املعم يف - 33333 الدا  
البيضمء املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(93635
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في)33)ينمير)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
زنقة  و ا) زاوية  فمايليم  » واق 
 33333 (- املعم يف) (3 ألفيرن الطمبق)
»حي) إلى) املغرب«) البيضمء) الدا  
مم3م  ام 3 الرقم) (( املسيرة شم ع)
الدا  البيضمء)) (33333 (- عين الشق)

املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 36 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

يوليوز)3)3))تحت  قم)4م7383.

(9(I
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STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة سوبير ماركت البغدادي
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
شركة سوبير ام كت البغدادي 

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 
ا واهرة السفلى  قم 88 زغنغمن 
النمظو  - 333)6 النمظو  املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3333

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 غشت) (37
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

سوبير ام كت البغدادي.
غرض الشركة بإيجمز):)*)االستيراد)

و التصدير
*)بيع املواد الغدائية.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
زغنغمن) (88 السفلى  قم) ا واهرة 

النمظو )-)333)6)النمظو  املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد البغدادي عصمم):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد البغدادي عصمم عنوانه)ا))

حي ا واهرة السفلى  قم)88)زغنغمن)

النمظو )333)6)النمظو  املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد البغدادي عصمم عنوانه)ا))

حي ا واهرة السفلى  قم)88)زغنغمن)

النمظو )333)6)النمظو  املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملنمضو ) االبتدائية 

د نبر)3)3))تحت  قم)3755.

(93I

MLM FINANCE

ABDOU PNS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU(N°19 4 EME(ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

ABDOU PNS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي احل  قم  

3  املتوا د بسوق الفخم  الكمئن 

بسوق الربيع  سيدي يوسف بن علي 

الشمملي اراكش 43333 اراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3م34مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م3)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ABDOU PNS

صنمعة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الفخم  و الخزف)

اشغمل البنمء)والتزين

اشغمل التنظيف و التطهير.

عنوان املقر اال تممعي):)احل  قم))

الكمئن) الفخم   بسوق  املتوا د  ( (3

بسوق الربيع))سيدي يوسف بن علي)

اراكش) (43333 اراكش) الشمملي 

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: غلواي) حليمة  السيدة 

حصة بقيمة)53.333)د هم للحصة).

السيدة حنمن غلواي):)533)حصة)

بقيمة)53.333)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة حليمة غلواي عنوانه)ا))

د ب الشرا دة  قم)3مسيدي يوسف)

اراكش) (43333 ( الشمملي) علي  بن 

املغرب.

عنوانه)ا)) غلواي  حنمن  السيدة 

د ب الشرا دة  قم)3مسيدي يوسف)

اراكش) (43333 ( الشمملي) علي  بن 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيدة حليمة غلواي عنوانه)ا))

د ب الشرا دة  قم)3مسيدي يوسف)

اراكش) (43333 ( الشمملي) علي  بن 

املغرب

عنوانه)ا)) غلواي  حنمن  السيدة 

د ب الشرا دة  قم)3مسيدي يوسف)

اراكش) (43333 ( الشمملي) علي  بن 

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) 9م) بتم يخ) ( بمراكش) التجم ية 

م)3))تحت  قم)9657مم.

(94I

CASA COMPTES

FLOART
إعالن اتعدد القرا ات

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

FLOART »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: )3)، 

شم ع عبد املوان الطمبق السفلي 
 قم 5 - - الدا  البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

7م5م36.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)8))فبراير)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

اآلتي:) للعنوان  اال تممعي  املقر  نقل 
ابن اجمط وزنقة) زاوية زنقة  3)م،)

الجنيد حي شمنتيمم )-)الدا  البيضمء

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

الزيمدة في الرأسممل اال تممعي بمبلغ)

 53.333 ان) لرفعه  د هم  (53.333

د هم ليصبح)33.333م)د هم

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

تجديد القمنون األسم�سي للشركة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)5:)الذي ينص على اميلي:)-)
املقر اال تممعي:)3)م،)زاوية زنقة ابن)

(- اجمط وزنقة الجنيد حي شمنتيمم )

الدا  البيضمء

بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

السيدة) الوحيد  الشريك  سمهم  (-

د هم) 33.333م) بمبلغ) بنمني  اريم 

نقدا في الشركة.

بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

-)يتكون الرأسممل اال تممعي للشركة)

ان ألف حصة ا تممعية بقيمة)33م 

 رهم للحصة الواحدة كلهم احر ة)

وامنوحة للسيدة اريم بنمني.
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

9م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

يونيو)3)3))تحت  قم)736337.

(95I

FIDUCIAIRE

 GROUPE SCOLAIRE
ABOUD

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

 GROUPE SCOLAIRE ABOUD

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي )9 أ تجزئة 

بمب السالم طريق عين الشقف - 

33333 فم3 املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.45985

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر ) ((3(3 أكتوبر) ((6 في) املؤ خ 

ذات اسؤولية احدودة) حل شركة 

 GROUPE الوحيد) الشريك  ذات 

SCOLAIRE ABOUD))ابلغ  أسمملهم)

اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)

السالم) بمب  تجزئة  أ  (9( اإل تممعي)

فم3) (33333 (- طريق عين الشقف)

املغرب نتيجة ل):)الوبمء.

وحدد اقر التصفية ب))9)أ تجزئة)

(- الشقف) عين  طريق  السالم  بمب 

33333)فم3 املغرب.)

و عين:

السيد)ة))احمد)))عبود و عنوانه)ا))

ايموزا ) طريق  الكولوا9  تجزئة  (9

)ة)) كمصفي) املغرب  فم3  (33333

للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

العقود تبليغ  احل  و   املخمبرة 

)و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
نونبر) (33 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

3)3))تحت  قم)3418/2020.

(96I

FIDUCIAIRE

 GROUPE SCOLAIRE
ABOUD

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
  GROUPE SCOLAIRE ABOUD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي : )9 أ 
تجزئة بمب السالم طريق عين 
الشقف - 33333 فم3 املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.45985
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل) ((3(3 نونبر) (33 املؤ خ في)
  GROUPE SCOLAIRE ABOUD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)
ابلغ  أسمملهم) الوحيد  الشريك 
اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)
السالم) بمب  تجزئة  أ  (9( اإل تممعي)
فم3) (33333 (- طريق عين الشقف)

املغرب نتيجة اللوبمء.
و عين:

السيد)ة))احمد))عبود و عنوانه)ا))
فم3) (33333 الكولوا9) تجزئة  (9

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
بتم يخ)33)نونبر)3)3))وفي))9)أ تجزئة)
الشقف) عين  طريق  السالم  بمب 
أ تجزئة بمب السالم طريق عين) (9(

الشقف)33333)فم3 املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بفم3 بتم يخ)36)ينمير)م)3) 

تحت  قم)68/2021.

(97I

CASA COMPTES

 NOUVEAUX CHANTIERS
MAROCAINS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 فع  أسممل الشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

 NOUVEAUX CHANTIERS
MAROCAINS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي فضمء 

حسمم الرقم )) الطمبق م الشقة 3 
طريق الجديدة حي الراحة - 33333 

الدا  البيضمء املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(63987

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) ((3(3 شتنبر) (38 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) »533.333.م)
»333.333.م)د هم«)إلى)»533.333.) 
إدامج احتيمطي ( (:  د هم«)عن طريق)
أو أ بمح أو عالوات إصدا  في  أ3) (

اململ.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 35 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

أكتوبر)3)3))تحت  قم)748458.
(98I

CASA COMPTES

ATELIER GEPS
إعالن اتعدد القرا ات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

ATELIER GEPS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: املركز 
التجم ي نمدية، إقماة نمدية عمم ة 4، 

 قم )م. - - الدا  البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

79م39.
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)33)نونبر)3)3)
تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
-)استقملة السيد عبد الغني السالوي)

ان اهماه كمسير وحيد للشركة
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)-)
تعيين السيد عثممن السالوي كمسير)

وحيد للشركة ملدة غير احدودة.
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)5م:)الذي ينص على اميلي)
الوحيد) بملتوقيع  الشركة  تسير  (- (:
وذلك ملدة) للسيد عثممن السالوي،)

غير احدودة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)757738.
(99I

JIHA FIDUCIAIRE

KSSIMA BOIS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS
 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
KSSIMA BOIS شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : حي املر3 
الدشيرة   - 86363  إنزكمن  املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م)4م.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) م)3)) ينمير) 9م) في) املؤ خ 
ذات) شركة  (KSSIMA BOIS حل)
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 
33.333م  ابلغ  أسمملهم) الوحيد 
اإل تممعي حي) د هم وعنوان اقرهم 
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إنزكمن)) ( (86363 (- ( ( الدشيرة) املر3 
املغرب نتيجة اللصعوبمت والعراقيل)

التي وا هتهم انذ التأسيس.
و عين:

)ابراهيم)))شبمي شبمي) السيد)ة))
5م8م  زنقة) ((7 عنوانه)ا)) قم) و 
املغرب) انزكمن  (86363 الدشيرة)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
م)3))وفي حي املر3) 9م)ينمير) بتم يخ)

الدشيرة)))-)86363)إنزكمن املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) م3) بتم يخ) ( االبتدائية بمنزكمن)

م)3))تحت  قم)53).

333I

CASA COMPTES

KESSY VERRE BELDI
إعالن اتعدد القرا ات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

KESSY VERRE BELDI »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: شم ع عبد 
الكريم الخطمبي اركز االعممل برج 

املنم ة)، املدخل أ، الطمبق م الرقم )  
اراكش املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.64993
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3م)غشت)3)3)
تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)
ا تممعية) حصة  م3) بيع) (- اميلي:)
بن) الوهمب  عبد  السيذ  طرف  ان 
ان) ا تممعية  حصة  و533) صم ي 
طرف السيدة اريم بن صم ي و499 
حصة ا تممعية ان طرف السيدة)
سلوى بن صم ي وذلك لفمئدة السيد)
بوشعي9 هراوزي.)ليصبح هذا األخير)

الشريك الوحيد في الشركة.

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
بن) الوهمب  عبد  السيد  استقملة  (-

صم ي ان اهماه كمسير للشركة.
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
للشركة) القمنوني  الشكل  تغيير  (-
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة  ان 
احدودة) اسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد.
قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

-)تجديد القمنون األسم�سي للشركة.
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند  قم)
اال تممعي) الرأسممل  يتكون  اميلي:)
333))حصة ا تممعية) للشركة ان)
الواحدة) للحصة  د هم  33م) بقيمة)
للشريك) وامنوحة  احر ة  كلهم 

الوحيد السيد بوشعي9 هراوزي.
على) ينص  الذي  4م:) بند  قم)
اميلي:)تسير الشركة بملتوقيع الوحيد)
للسيد بوشعي9 هراوزي وذلك ملدة)

غير احدودة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
شتنبر) 8م) بتم يخ) بمراكش  التجم ية 

3)3))تحت  قم)5533مم.

Iم33

SOLUCIA EXPERTISE

RAF3I
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
RAF3I شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم مم 
زنقة عزيز بالل الطمبق الخماس, 
املعم يف - 3333) الدا  البيضمء 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م484م4.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) م)3)) ينمير) (34 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»3.333م  أي ان) د هم«) (493.333«

عن) د هم«) (533.333« إلى) د هم«)
ديون) اع  اقمصة  إ راء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدا  و املستحقة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))76539.

33(I

ائتممنية زهير

GHS IMPORT -EXPORT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتممنية زهير
زنقة ابن عمئشة عمم ة بم يس 

الطمبق التملت اكت9  قم مم كيليز 

اراكش ، 43333، اراكش املغرب

GHS(IMPORT -EXPORT شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 55 شم ع 

احمد 6 عمم ة  كم  شقة  قم 

33  يليز  اراكش 43333 اراكش 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.83445

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

3)3))تقر  حل) م3)د نبر) املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

 GHS IMPORT الوحيد) الشريك 

33.333م  )ابلغ  أسمملهم) (-EXPORT

 55 اإل تممعي) د هم وعنوان اقرهم 

شم ع احمد)6)عمم ة  كم  شقة  قم)

اراكش) (43333 اراكش) ( 33) يليز)

املغرب نتيجة ل):)توقيف النشمط.

و حدد اقر التصفية ب)55)شم ع)

شقة  قم) عمم ة  كم   (6 احمد)

اراكش) (43333 اراكش) 33) يليز 

املغرب.)

و عين:
عقل) سعد  ( ( السيد)ة)) ممنة)
شم ع) اسيل  عنوانه)ا)) و  الحسيني 
 43333 35م   الحرام  قم) املشعر 
اراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((3 بتم يخ) ( بمراكش) التجم ية 

م)3))تحت  قم)9693مم.

333I

INASS BUSINESS CENTRE

 LA ABEJA FOOD &
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

INASS BUSINESS CENTRE
 AV PRINCE MLY ABDELLAH
 RESIDENCE TAOUFIK N°(4

 APPARTEMENT(N°11 ETAGE 3 ،
90000، TANGER(MAROC

  LA(ABEJA(FOOD & SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية)
 AVENUE وعنوان اقرهم اإل تممعي

 ABI(ZARAA(N°75 RDC -
TANGER - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م8763.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) 33)د نبر) املؤ خ في)
 LA شركة ذات املسؤولية املحدودة)
))ابلغ) (ABEJA(FOOD(&(SERVICES
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
 AVENUE ABI اإل تممعي) اقرهم 
 ZARAA N°75 RDC - TANGER -
93333)طنجة املغرب نتيجة ل):)كثرة)

املصم يف و عدم املداخيل.
 AVENUE(و حدد اقر التصفية ب
 ABI ZARAA N°75 RDC - TANGER

93333 -)طنجة املغرب.)
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و عين:
و) بوزيد  ( احسن) السيد)ة))
تجزئة) (( البرانس) بطنجة  عنوانه)ا))
طنجة) (93333   45 نر س  قم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية:

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((( بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)643.

334I

أسممء)ايديم

بيفكس
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أسممء ايديم
شم ع صهي9 الرواي بلوك 39 الرقم 

3) البرنو�سي البيضمء، 3333)، 
البيضمء املغرب

بيفكس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 44م شم ع 
احمد سميحة الطمبق 6 اقماة 
 وهرة احمد سميحة  قم 35 

الدا البيضمء - 3333) الدا البيضمء 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
487569

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 ينمير) )م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

بيفكس.

التمثيل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

و التجم ة و التفويضمت و االستيراد و)

التصدير و التداول.

44م  (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 6 الطمبق) سميحة  احمد  شم ع 

اقماة  وهرة احمد سميحة  قم)35 

3333))الدا البيضمء) الدا البيضمء)-)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: فتمش) فمطمة  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) فتمش  فمطمة  السيدة 

 نمن بوسكو ة فيال  قم)33)بوسكو ة)

الدا البيضمء) ((3333 البيضمء)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فتمش  فمطمة  السيدة 

 نمن بوسكو ة فيال  قم)33)بوسكو ة)

الدا البيضمء) ((3333 البيضمء)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م3  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))76345.

335I

ALLEGEANCE CONSULTING

BADES CITY SARL
إعالن اتعدد القرا ات

ALLEGEANCE CONSULTING

سمحة الرودني تقمطع شم ع طمنطمن 

و شم ع لبنمن اقماة لينى  قم م5&53 

، 93333، طنجة املغرب

BADES CITY SARL  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: شم ع 

ابو داوود الظمهري عمم ة الحديقة 

اكت9 8 طنجة - 93333 طنجة 

املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.33349

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)4))نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية):)

الذي) حصص:) تفويت  قرا   قم 

عبد) السيد  قمم  اميلي:) على  ينص 

7م)حصة بثمن) الواحد  مبري ببيع)

333م)د هم للحصة الواحدة لفمئدة)

عبد) يمسين  العلوي حفيظي  السيد 

العزيز))

الذي) (: قرا   قم تفويت حصص)

عبد) السيد  قمم  اميلي:) على  ينص 

38)حصة بثمن) الواحد  مبري ببيع)

333م)د هم للحصة الواحدة لفمئدة)

السيد العلوي حفيظي  ضوان عبد)

املتعمل))

الذي) (: قرا   قم تفويت حصص)

احمد) السيد  قمم  اميلي:) على  ينص 

االد ي�سي))ببيع)6م)حصة بثمن)333م 

د هم للحصة الواحدة لفمئدة السيد)

العلوي حفيظي  ممل عبد املوان)))

الذي) (: قرا   قم تفويت حصص)

احمد) السيد  قمم  اميلي:) على  ينص 

االد ي�سي ببيع)39)حصة بثمن)333م 

د هم للحصة الواحدة لفمئدة السيد)

العلوي حفيظي  ضوان عبد املتعمل)))

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية):)

بند  قم)3):)الذي ينص على اميلي:)

ان) للشركة  التجم ي  النشمط  تغيير 

الترويج العقم ي الى تقسيم اال ا�سي

بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

تغيير حصص الشركمء)

على) ينص  الذي  (: 6م) بند  قم)

اميلي:)تحديد توقيع املسيرين)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((6 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم))3837).

336I

CABINET SALAH AISSE

 TAZA VALLEY-CREATEURS

DE SAVEURS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL MANSOUR

 ET(RUE(ISHAK(IBN(HANAINE ،

20100، CASABLANCA(MAROC

 TAZA VALLEY-CREATEURS DE

SAVEURS شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية 

شم ع يعقوب انصو  و زنقة 

الجياللي العوفير ،  قم 6م - 3383) 

الدا البيضمء املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م577.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

)تحويل)) 3)3))تم) 3))نونبر) املؤ خ في)

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
»زاوية شم ع يعقوب انصو  و زنقة)
 (3383 - 6م  ،) قم) الجياللي العوفير)

الدا البيضمء)املغرب«)إلى)»احج اوالي)

حسن  قم)5 - 35333)تمزة))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (33 بتم يخ) ( بتمزة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)م34).

337I

SOFICODEX

PROMOTEUR TAHANAOUT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX

م4 زنقة ابن بطوطة الطمبق الثمني 

و الثملث ، د ب عمر ، )333)، الدا  

البيضمء املغرب

 PROMOTEUR TAHANAOUT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي م7، اقماة 

ابن بطوطة، زاوية ابن بطوطة وعبد 

الكريم الديو ي الطمبق م الرقم 3 - 

33م3) الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م48837

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PROMOTEUR TAHANAOUT

اطو ) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ي

املجردة) األ ا�سي  وبيع  شراء) (-

واملقسمة

،)اطو ) البنمء)على أ ض  رداء) (-

عقم ي بكمفة أشكمله

(، اإليجم ) (، الشراء) (، الوسمطة) (-

اإلدا ة)،)الهدم)،)إعمدة البنمء)،)اإلدا ة)

،)إعمدة التأهيل وبيع املبمني واأل ا�سي)

املمتلكمت) أشكمل  و ميع  واملبمني 

بنمء) وكذلك  (، الحضرية) أو  الريفية 

 ميع أنواع البنمء)،)وخداة األ ا�سي)

املشو ة) تقديم  (- (. األ ا�سي) وقطع 

بشأن املعماالت العقم ية

إنجمز األشغمل العماة وأعممل) (- (

أو) خمصة  ملصملح  املدنية  الهندسة 

عماة

البنية) تصميم  في  املشم كة  (-

واألنفمق) كملطرق  العماة  التحتية 

والسدود والجسو  واملوانئ وغيرهم

الحفر) أعممل  بجميع  القيمم  (-

والوا همت وهدم املبمني.

العماة) البنمء) بأعممل  القيمم  (-

والخرسمنة) (، اإلنشمئية) واألعممل  (،

التشطي9) وأعممل  (، املسلحة)

والتوسيع) والتشطي9 ملشم يع البنمء)

الصنمعية) للمبمني  والتجديد 

والخمصة.) والجممعية  والتجم ية 

العمليمت) ،) ميع  عمم) وبو ه 

واملنقولة) والصنمعية  التجم ية 

بشكل) املتعلقة  واململية  والعقم ية 

ابمشر أو غير ابمشر بغرض الشركة)

وكذلك أي اشم كة) وتعزيز تطويرهم.)

ابمشرة أو غير ابمشرة بأي شكل ان)

تسعى) التي  الشركمت  في  (، األشكمل)

لتحقيق أهداف اممثلة أو ذات صلة.

عنوان املقر اال تممعي):)م7،)اقماة)

ابن بطوطة،)زاوية ابن بطوطة وعبد)

 -  3 م)الرقم) الكريم الديو ي الطمبق)

33م3))الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عبد الهمدي الهاللي):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد عبد الهمدي الهاللي):)333م 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

الهاللي) الهمدي  عبد  السيد 

سمحة) املحبة  زين  اقماة  عنوانه)ا))

 (3333 م3م  شقة) احمد  سيدي 

الدا البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

الهاللي) الهمدي  عبد  السيد 

سمحة) املحبة  زين  اقماة  عنوانه)ا))

 (3333 م3م  شقة) احمد  سيدي 

الدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 34 بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764394.

338I

اكت9 الخبرة في املحمسبة

 STE TINSINE MINERAL

COMPANY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

اكت9 الخبرة في املحمسبة

3) زنقة ابن بطوطة ، 333)5، 

الراشيدية املغرب

 STE TINSINE MINERAL

 COMPANY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم م3م 

الحي الجديد - 53م)5 بوذني9 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

ممممم.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) ((( املؤ خ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

 TINSINE MINERAL COMPANY

33.333م  ابلغ  أسمملهم) (SARL

د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)

53م)5)بوذني9) (- الحي الجديد) م3م)

فرص) إنعدام  (: ل) نتيجة  املغرب 

العمل.

ب  قم) التصفية  اقر  حدد  و 

53م)5)بوذني9) (- الحي الجديد) م3م)

املغرب.)

و عين:

بوكبوط) ( ابراهيم) السيد)ة))
الجديد) الحي  م3م) وعنوانه)ا)) قم)

)ة)) 53م)5)بوذني9 املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية:)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)76.

339I

 MOGADOR(اوكمدو  أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

سيا اند دين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اوكمدو  أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
 قم ) حي بمب دكملة شم ع واد 
املخمزن الشقة  قم 3 بملطمبق 

الثمني  الصويرة الصويرة، 44333، 
الصويرة املغرب

سيم اند دين  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي اسمكنة 
لدى شركة »ام اند بي سيليبرايشن » 
اقرهم بمملحل التجم ي  قم 3م سوق 
 ممعة اكرض تمنم    إقليم الصويرة 

- 44333 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5547
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم):)سيم اند)

دين).
غرض الشركة بإيجمز):)م/)اطعم))

)/)تم ر بصفة عماة).
اسمكنة) (: عنوان املقر اال تممعي)
لدى شركة)»ام اند بي سيليبرايشن)»)
اقرهم بمملحل التجم ي  قم)3م)سوق)
 ممعة اكرض تمنم )))إقليم الصويرة)

- 44333)الصويرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 433 ( (: ( السيد ابراهيم بونمصر)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
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 433 ( (: السيدة خديجة كريدش)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (33 ( (: بونمصر) حسن  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد ابراهيم بونمصر))عنوانه)ا))
الصويرة) ( السقملة) تجزئة  )م8)

443333)الصويرة املغرب.
كريدش) خديجة  السيدة 
م3) قم) حي تيليال الفرابي) عنوانه)ا))
اكمدير) (833333 تكوين اكمدير) 4مم)

املغرب.
عنوانه)ا)) ( السيد حسن بونمصر)
الصويرة) الرونق  تجزئة  (353  قم)

443333)الصويرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد ابراهيم بونمصر))عنوانه)ا))
الصويرة) ( السقملة) تجزئة  )م8)

44333)الصويرة املغرب
كريدش) خديجة  السيدة 
م3) قم) حي تيليال الفرابي) عنوانه)ا))
اكمدير) (833333 تكوين اكمدير) 4مم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملصويرة))بتم يخ)33)فبراير)

م)3))تحت  قم))4.
3Iم3

(BUTEC SARL (A.U

ECOVAP AUTO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

BUTEC SARL A.U
 18RUE(AMR(IBN(AL-ASS, 4ème
 ETAGE(N°14 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ECOVAP AUTO شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 
ترودانت ارك9 أبراج طنجة بلوك 
6 اكت9 3م اكر  طنجة - 93333 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

36935م.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في)33)د نبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
أبراج طنجة) ترودانت ارك9  »زنقة 
(- طنجة) اكر   3م) اكت9) (6 بلوك)
»ارك9) إلى) املغرب«) طنجة  (93333
الطمبق) (( عمم ة) العتيق  البيت  فن 
(- ( دوا  بني توزين طنجة) ((5 4) قم)

93333)طنجة))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((8 بتم يخ) بطنجة  التجم ية 

م)3))تحت  قم)38733).

Iمم3

ammarti(plante

عمارتي بلونت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ammarti(plante
استمانة اواني  قم 734 الطمبق 
) شقة  ) اقماة يوسف ، 65833، 

تمو يرت املغرب
عمم تي بلونت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 73) 

تجزئة اوالي علي الشريف  - 65833 
تمو يرت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي):)
83م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) )م3)) يوليوز) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم):)عمم تي)

بلونت.
ااشغمت) (: غرض الشركة بإيجمز)

عماة والتشجير.

 (73 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
تجزئة اوالي علي الشريف))-)65833 

تمو يرت املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد عمم تي حكيم):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 533 ( (: ) ممل) عمم تي) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) حكيم  عمم تي  السيد 
حي ملحريك)65833)تم و يرت املغرب.

عنوانه)ا)) عمم تي  ممل  السيد 
 65833 لوي�سي) ملحريك  حي  (984

تمو يرت املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حكيم  عمم تي  السيد 
حي ملحريك))65833)تمو يرت املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتمو يرت))بتم يخ)37)غشت)

)م3))تحت  قم)162/12.
I)م3

F.M CONSULTING

مهابيوتي شوب
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة)

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC
اهمبيوتي شوب شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي احل 64، 
بر م الدا  البيضمء  - 53)3) الدا  

البيضمء املغرب.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
3مم373.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)3م)ينمير)م)3))تمت إضمفة)
إلى نشمط الشركة) التملية  األنشطة 

الحملي):
-)اعهد التجميل؛

-)برفم ام�سي؛
-)اتجر التجميل..

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
 35 بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)49)764.

3Iم3

SOFICODEX

RENOBEST
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
م4 زنقة ابن بطوطة الطمبق الثمني 

و الثملث ، د ب عمر ، )333)، الدا  
البيضمء املغرب

RENOBEST شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي م7، اقماة 
ابن بطوطة، زاوية ابن بطوطة وعبد 
الكريم الديو ي الطمبق م الرقم 3 - 

33م3) الدا البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م48836

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.RENOBEST
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجمز)
املختلفة) ،التجهيزات  والتصدير)

والتنسيق.
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-) ميع الحرف وأعممل البنمء
-)املطو  العقم ي بكمفة أشكمله

اإليجم ،) الشراء،) الوسمطة،) (-
إلدا ة)،)الهدم)،)إعمدة البنمء)،)اإلدا ة،)
إعمدة التأهيل وبيع املبمني واأل ا�سي)
املمتلكمت) أشكمل  و ميع  واملبمني 
بنمء) وكذلك  (، الحضرية) أو  الريفية 
 ميع أنواع البنمء)،)وخداة األ ا�سي)

وقطع األ ا�سي
-)تقديم املشو ة بشأن املعماالت)

العقم ية
وأعممل) العماة  األشغمل  إنجمز  (-
أو) خمصة  ملصملح  املدنية  الهندسة 

عماة
البنية) تصميم  في  املشم كة  (-
واألنفمق) كملطرق  العماة  التحتية 

والسدود والجسو  واملوانئ وغيرهم
الحفر) أعممل  بجميع  القيمم  (-

والوا همت وهدم املبمني
العماة،) البنمء) بأعممل  القيمم  (-
والخرسمنة) اإلنشمئية،) واألعممل 
التشطي9) وأعممل  املسلحة،)
والتوسيع) والتشطي9 ملشم يع البنمء)
الصنمعية) للمبمني  والتجديد 

والتجم ية والجممعية والخمصة
واآلالت) املواد  اقتنمء) ميع  (-
عمم،) ميع) وبو ه  واملعدات.)
والصنمعية) التجم ية  العمليمت 
واملنقولة والعقم ية واململية املتعلقة)
بغرض) ابمشر  غير  أو  ابمشر  بشكل 
وكذلك أي) الشركة وتعزيز تطويرهم.)
اشم كة ابمشرة أو غير ابمشرة بأي)
شكل ان األشكمل)،)في الشركمت التي)
تسعى لتحقيق أهداف اممثلة أو ذات)

صلة.
عنوان املقر اال تممعي):)م7،)اقماة)
ابن بطوطة،)زاوية ابن بطوطة وعبد)
 -  3 م)الرقم) الكريم الديو ي الطمبق)

33م3))الدا البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
الهمشمي) هللا  عبد  اوالي  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

(: السيد اوالي عبد هللا الهمشمي)

333م)بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):

الهمشمي) هللا  عبد  اوالي  السيد 

تمكونيت) الكنمزطة  قصر  عنوانه)ا))
3333))زاكو ة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

الهمشمي) هللا  عبد  اوالي  السيد 

تمكونيت) الكنمزطة  قصر  عنوانه)ا))
3333))زاكو ة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م76438.

4Iم3

cafge

BOMBONERA EVENTS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

cafge

 Mustapha(el(maani، (34

20130، casablanca(maroc

BOMBONERA EVENTS   شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : 34) 

املصطفى املعمني - 3333) الدا  

البيضمء املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

649م43.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل) م)3)) ينمير) (38 املؤ خ في)

شركة) ( ( (BOMBONERA EVENTS

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)

33.333م  ابلغ  أسمملهم) الوحيد 

اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 

 (3333 (- املعمني) املصطفى  ((34

نتيجة لالنهمء) املغرب  البيضمء) الدا  

الوثمئق) وتقديم  وتفريغهم  الشركة 

والحسمبمت املتعلقة بملتصفية.

و عين):

السيد)ة))الهنم)))ايمت))و عنوانه)ا))

طمبق) السمد3  احمد  شم ع  (683

33م3)  ( بو دو ) حي  مم) شقة) ((

)ة)) كمصفي) ( املغرب) ( الدا  البيضمء)

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

الدا ) وفي  م)3)) فبراير) (38 بتم يخ)

البيضمء) الدا   ((3333 (- البيضمء)

املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764445.

5Iم3

CABINET COMPTAJUR CONSEIL

BELLE ZIN
انتهمء)عقد تسيير حرألصل تجم ي)

)األشخمص الطبيعيون)

انتهمء عقد التسيير الحر لألصل 
تجم ي

BELLE ZIN

الحر) التسيير  عقد  على  بنمًء)

3م3))املبرم بين) 39)د نبر) املؤ خ في)

السيد)ة)):)))أسممء))اإلد ي�سي الحمال)

 E53365م )ة))للبطمقة الوطنية  قم)

)بصفته)ا))املك)ة))لألصل التجم ي))

 .   STE BRUPELA(:((و السيد)ة

)الحمال))ة))للبطمقة الوطنية  قم))

السجل التجم ي  قم)م6)63 

بملعنوان) ( ( اسيرا)ة)) )بصفته)ا))

الكمئن) التجم ي  لألصل  حرا)ة)))

بن) إقماة  (33 املحل  قم) بملعنوان 

املك  ليز) اإلامم  زنقة  إبراهيم 

43333)اراكش املغرب و) (- ( اراكش)

الصمد ) (856 بنمءا على الحكم  قم)

طرف) ان  (07/07/2015 بتم يخ)

اإلبتدائية) املحكمة  السيد  ئيس 

و هذا األصل التجم ي  قم) بمراكش.)
و املسجل بملسجل التجم ي) 54م94)

بمملحكمة التجم ية بمراكش تم إنهمء)

هذا العقد بحلول األ ل املحدد بين)

الطرفين

6Iم3

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

MD2F CONSTRUCTION
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

 قم 8 الطمبق 5 الشقة 9 اقماة 
الحرية شم ع فلسطين ، 33333، 

فم3 املغرب
MD(F CONSTRUCTION شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  اوالد 
يوسف اوالد طي9  قم 3 طريق 

ااوزا  فم3 - 33333 فم3 املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م5777.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) ((3(3 د نبر) م3) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) »333.333.م)
»33.333م.م  إلى) د هم«) »33.333م)
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) م3) بتم يخ) بفم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)537.
7Iم3

اكت9 الريمني للمحمسبة

باملاريس سكن
إعالن اتعدد القرا ات

اكت9 الريمني للمحمسبة
شم ع احمد داود  قم33)  تطوان ، 

93343، تطوان املغرب
بمملم يس سكن  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: زنقة 

او�سى ابن نصير اقماة او�سى ابن 
نصير  قم 7 الطمبق االول  قم ) - 

93333 طنجة املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
37875م.
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بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)4م)ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
ان) للشركة:) القمنوني  الشكل  تغيير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
تفويت الحصص:)فوت السيد احمد)
333م  حصة ان أصل) (533 أوخيم )
أوخيم ) لطفي  السيد  لفمئدة  حصة 
الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

 F337353(قم 
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
تعيين السيد احمد أوخيم  والسيد)

لطفي أوخيم كمسيرين للشركة
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
على) ينص  الذي  (: (6 بند  قم)
أوخيم ) *احمد  الحصص:) اميلي:)
أوخيم ) *لطفي  د هم.) (50.000،00

50.000،00)د هم
بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)
أوخيم ) احمد  اال تممعي:)  أسممل 
533)حصة.)لطفي أوخيم 533)حصة.
بند  قم)4م:)الذي ينص على اميلي:)
تعيين السيد احمد) (: تسيير االدا ة)
التعريف) لبطمقة  الحمال  أوخيم  
السمكن) (L(93495 الوطنية  قم)
تطوان) )م) الشعراء) قم) بشم ععلي 
والسيد لطفي أوخيم  الحمال لبطمقة)
  F337353 الوطنية  قم) التعريف 

كمسيران للشركة)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)مم389).
8Iم3

ALLEGEANCE CONSULTING

S.I MESKLIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
ALLEGEANCE CONSULTING

سمحة الرودني تقمطع شم ع طمنطمن 
و شم ع لبنمن اقماة لينى  قم م5&53 

، 93333، طنجة املغرب
S.I MESKLIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6 شم ع 
 ممل الدين االفغمني طنجة  - 

93333 طنجة  املغرب .
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.5995

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) 6م3)) أكتوبر) ((4 في) املؤ خ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
ابلغ  أسمملهم) ( (S.I MESKLIL
اقرهم) وعنوان  د هم  (4.833.333
الدين) شم ع  ممل  (6 اإل تممعي)
طنجة)) (93333 (- ( طنجة) االفغمني 
املغرب))نتيجة ل):)ا ممع الشركمءعلى)

التصفية).
شم ع) (6 و حدد اقر التصفية ب)
(- ( طنجة) االفغمني  الدين   ممل 

93333)طنجة))املغرب).)
و عين:

السبمعي) يوسف  السيد)ة))
 (3 تجزئة شيكمفيال  قم) وعنوانه)ا))
بوبمنة طنجة))93333)طنجة))املغرب))

كمصفي))ة))للشركة.
السبمعي)) احمد  السيد)ة))
بن) احمد  سيدي  شم ع  وعنوانه)ا))
الطمبق) الفونطين  اقماة  هللا  عبد 
طنجة)) (93333 ( طنجة) (59 6) قم)

املغرب))كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة واحل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (3( بتم يخ) بطنجة  التجم ية 

7م3))تحت  قم)79838م.
9Iم3

Société(somicoc

شركة إكسبرس كاروسري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Société(somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة إكسبر3 كم وسري شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 349 
تجزئة النممء بنسودة فم3 - 33333 

فم3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

66383
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

إكسبر3 كم وسري.
(، هيكل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
ايكمنيك)،)كهربمء)السيم ات)،)استيراد)
أو) الجديدة  الغيم   قطع  وتصدير 
السيم ات) وبيع  شراء) املستعملة،)

املستعملة.
عنوان املقر اال تممعي):) قم)349 
تجزئة النممء)بنسودة فم3)-)33333 

فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: الدين) عز  دبمب  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
533)حصة) ( (: السيد لحلو احمد)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد دبمب عز الدين عنوانه)ا))
 قم)3)زنقة احمد عبدو سقة)م)اقماة)

الصنوبر م.ج))33333)فم3 املغرب.
السيد لحلو احمد عنوانه)ا)) قم)
فم3) (33333 ( بو  وع املخفية) 7م)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد دبمب عز الدين عنوانه)ا))
 قم)3)زنقة احمد عبدو سقة)م)اقماة)

الصنوبر م.ج))33333)فم3 املغرب

السيد لحلو احمد عنوانه)ا)) قم)
فم3) (33333 ( بو  وع املخفية) 7م)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (35 بتم يخ) بفم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)612/2021.

3(3I

املركز املراك�سي لإل شمد

MY MORNING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإل شمد
شقة  قم)9)ادخل أ عمم ة أنس)

ام و يل شم ع اوالي عبد هللا)،)3،)
اراكش املغرب

MY MORNING)شركة ذات)
اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي شقة)44 
إقماة األندلس))5)طريق آسفي))-)

43333)اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي):)
33مممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 MY (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MORNING
(- اقهى) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اطععم و احلبة).
 44 :)شقة) عنوان املقر اال تممعي)
(- ( آسفي) طريق  (5 ( األندلس) إقماة 

43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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ابلغ  أسممل الشركة):))33.333م 
د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيدة البنموي يسرى)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة البنموي يسرى عنوانه)ا))
5)))ابروكة)) إقماة النجد ف  قم) (6

43333)اراكش))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حيم   شيممء) السيدة 
سويقة الحمج عبد هللا القصبة)) (6(

43333)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (38 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)448م.

Iم)3

ALLEGEANCE CONSULTING

INUMA SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
سمحة الرودني تقمطع شم ع طمنطمن 
و شم ع لبنمن اقماة لينى  قم م5&53 

، 93333، طنجة املغرب
INUMA SERVICES SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي 8 شم ع 
خملد بن الوليد طنجة  - 93333 

طنجة  املغرب .
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
7م34).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) م)3)) ينمير) )م) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ابلغ) (INUMA SERVICES SARL
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
خملد) شم ع  (8 اإل تممعي) اقرهم 
طنجة)) (93333 (- ( الوليد طنجة) بن 
املغرب))نتيجة ل):)ا ممع الشركمء)عل)

التصفية).

شم ع) (8 التصفية ب) وحدد اقر 
 93333 (- ( طنجة) الوليد  بن  خملد 

طنجة))املغرب).)
و عين:

)بوحوت)) ( السيد)ة))عبد اللطيف)
و عنوانه)ا))حي كمليفو نيم زنقة فيسير)
 قم)5م)طنجة))93333)طنجة))املغرب))

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتم يخ) بطنجة  التجم ية 

م)3))تحت  قم))م389).
3((I

CANOCAF SARL

 GROUPEMENT SCOLAIRE
AL MADA PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
خفض  أسممل الشركة

CANOCAF SARL
شم ع الجيش امللكي زنقة الخنسمء 

 قم 7 الطمبق الثمني  قم 33 
 NADOR ،6(333 ، النمظو

MAROC
 GROUPEMENT SCOLAIRE
AL MADA PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي طريق 
طوامطيش حي عم يض - 333)6 

النمظو   املغرب.
خفض  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
5633م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) م)3)) ينمير) ((4 في) املؤ خ 
بمبلغ) الشركة  خفض  أسممل 
ان) أي  د هم«) »367.433.م) قد ه)
 63(.633« إلى) د هم«) ((.333.333«

د هم«)عن طريق):)-.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)34)فبراير)

م)3))تحت  قم))5).
3(3I

cafge

 CABINET DE FORMATION
ET GESTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cafge

 Mustapha(el(maani، (34

20130، casablanca(maroc

 CABINET DE FORMATION ET

GESTION  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي دا  السالم 

شم ع ابن وانمن  قم 3 الحي املحمدي   

- 3573) الدا  البيضمء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م8م489

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 CABINET DE FORMATION ET

. GESTION

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

االستشم ات القمنونية والتد ي9

-)خدامت تكمال الحلول اإلدا ية

)-)اسمعدة تكنولو يم املعلوامت)

عنوان املقر اال تممعي):)دا  السالم)

شم ع ابن وانمن  قم)3)الحي املحمدي)))

- 3573))الدا  البيضمء))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) احمد  الفلقي  السيد 
زنقة))4م) قم))))عين الشق))5م3) 

الدا  ابيضمء)املغرب.

عنوانه)ا)) عمدل  الفلقي  السيد 
زنقة))4م) قم))))عين الشق))5م3) 

الدا  البيضمء))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  الفلقي  السيد 
زنقة))4م) قم))))عين الشق))5م3) 

الدا  البيضمء))املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764843.

3(4I

CANOCAF SARL

 GROUPEMENT SCOLAIRE

AL MADA PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

CANOCAF SARL

شم ع الجيش امللكي زنقة الخنسمء 

 قم 7 الطمبق الثمني  قم 33 

 NADOR ،6(333 ، النمظو

MAROC

 GROUPEMENT SCOLAIRE

AL MADA PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي طريق 

طوامطيش حي عم يض - 333)6 

النمظو   املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

5633م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) م)3)) ينمير) ((6 في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) »367.433.م)

 (.333.333« إلى) د هم«) (63(.633«

د هم«)عن طريق):)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)34)فبراير)

م)3))تحت  قم))5).

3(5I
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استأانة او اني

 STE AUTO ECOLE IMAD ET

BILAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

استأانة او اني
 قم 734 الطمبق ) شقة) اقماة 

يوسف شم ع اوالي عبد هللا 

تمو يرت ، 65833، تمو يرت املغرب

 STE AUTO ECOLE IMAD ET

BILAL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 336 

تجزئة املسيرة  - 65833 تمو يرت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

49)م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 ينمير) 3م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. AUTO ECOLE IMAD ET BILAL

اد سة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

تعليم السيمقة.
عنوان املقر اال تممعي):) قم)336 

تمو يرت) (65833 (- ( املسيرة) تجزئة 

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ابلغ  أسممل الشركة):))33.333م 

د هم،)اقسم كملتملي):

السيد د غمل عممد):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

حصة) (533 ( (: السيد حنود بالل)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) عممد  د غمل  السيد 
93))زنقة اليلية حي التقدم)65833 

تمو يرت املغرب.
السيد حنود بالل عنوانه)ا)) قم)
تمو يرت) (65833 53م)تجزئة املسيرة)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عممد  د غمل  السيد 
93))زنقة اليلية حي التقدم)65833 

تمو يرت املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((3 االبتدائية بتمو يرت بتم يخ)

م)3))تحت  قم)08/2021.

3(6I

املركز املراك�سي لإل شمد

RIAD INESLISA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

املركز املراك�سي لإل شمد
شقة  قم 9 ادخل أ عمم ة أنس 

ام و يل شم ع اوالي عبد هللا ، 3، 
اراكش املغرب

RIAD INESLISA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة )في طو  

التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 3 

د ب بواعليلو سيدي بن سليممن - 
43333 اراكش املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.33337
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
م)3))تقر  حل) 3م)فبراير) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ابلغ  أسمملهم) (RIAD INESLISA
اقرهم) وعنوان  د هم  3.333م)
بواعليلو) د ب  (3 اإل تممعي  قم)
سيدي بن سليممن)-)43333)اراكش)
النشمط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

التجم ي للشركة.
 3 التصفية ب  قم) اقر  و حدد 
(- بواعليلو سيدي بن سليممن) د ب 

43333)اراكش املغرب.)

و عين:
 PAUL CARTELLI السيد)ة))
بواعليلو) د ب  (3 وعنوانه)ا)) قم)
43333)اراكش) ( سيدي بن سليممن)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة واحل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (38 بتم يخ) بمراكش  التجم ية 

م)3))تحت  قم)3386)م.

3(7I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

KAWTAR CLIM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR
BERAHHOU

 AV(ALLAL(EL(FASSI(IMM26 4EM
 ERTAGE(APP 29 PRES(D›HOTEL

 MAJOREL(MARRAKECH ،
40000، marrakech(maroc
KAWTAR CLIM شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 
صبري بو معة الطمبق االول شقة 
6 الدا  البيضمء - 3333) الدا  

البيضمء املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.358539

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) 38)د نبر) املؤ خ في)
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)
  KAWTAR CLIM الوحيد) الشريك 
د هم) 33.333م) ابلغ  أسمملهم)
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة صبري)
الدا ) (6 بو معة الطمبق االول شقة)
البيضمء) الدا   ((3333 (- البيضمء)
املداخيل) ترا ع  (: ل) نتيجة  املغرب 

بفعل  مئحة كو ونم.

زنقة) ب  التصفية  اقر  وحدد 

صبري بو معة الطمبق االول شقة)6 

الدا  البيضمء)-)3333))الدا  البيضمء)

املغرب.)

و عين:

الحمواية) ( فمطمة) السيد)ة))

تمشفين  قم) بن  حي  عنوانه)ا)) و 

اراكش املغرب) (43333 798اراكش)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (3 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)739م.

3(8I

cafge

ESPACE ILA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cafge

 Mustapha(el(maani، (34

20130، casablanca(maroc

ESPACE ILA  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

4  قم ) اجموعة 6 بلوك سيدي 

اؤان  ديد - 3433) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

85م489

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
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عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. ESPACE ILA
اسير) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املطعم والقهوى).
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
سيدي) بلوك  (6 اجموعة) (( 4) قم)
اؤان  ديد)-)3433))الدا  البيضمء)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيدة بعتي اليكة))عنوانه)ا)) قم)
4))زنقة عبم3 ابن االحنف بو كون))

3333))الدا  البيضمء))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيدة بعتي اليكة))عنوانه)ا)) قم)
4))زنقة عبم3 ابن االحنف بو كون)

3333))الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764847.
3(9I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

FOREVER ENERGY
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

 قم 8 الطمبق 5 الشقة 9 اقماة 
الحرية شم ع فلسطين ، 33333، 

فم3 املغرب
FOREVER ENERGY شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 

اال �سي تجزئة ليلى كمف اململ صفرو  
- 333م3 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

79م3

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.FOREVER ENERGY

االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

املختلفة.

الطمبق) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

اال �سي تجزئة ليلى كمف اململ صفرو))

- 333م3)صفرو املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: ( فرعون) لبنى  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( فرعون) لبنى  السيدة 

البهمليل) ااسيلة  حي  عممن  شم ع 

صفرو)333م3)صفرو املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( فرعون) لبنى  السيدة 

البهمليل) ااسيلة  حي  عممن  شم ع 

صفرو)333م3)صفرو املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((9 بتم يخ) ( االبتدائية بصفرو)

م)3))تحت  قم)8م.

333I

STE TIB COMPT SARL AU

ECOMAS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

التقى شم ع املرابطين وزنقة 

البخم ي إقماة بغدادي اكت9  قم 

35 ، 63333، و دة املغرب

ECOMAS شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي الطوبة 

البراني زنقة 7  قم 33 - 63333 

و دة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7م365

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) ((5

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ECOMAS

ز اعة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

و عمية الحدائق و البسمتين استيراد)

و تصدير و اعممل البنمء.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 -  33 7) قم) زنقة) البراني  الطوبة 

63333)و دة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

احمد) سيدي  شمفعي  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)  :

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

احمد) سيدي  شمفعي  السيد 

عنوانه)ا))حي املحمدي عمم ة الجرف)

3م  شقة  قم) ل  عمم ة  االخضر 

63333)و دة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

احمد) سيدي  شمفعي  السيد 

عنوانه)ا))حي املحمدي عمم ة الجرف)

3م  شقة  قم) ل  عمم ة  االخضر 

63333)و دة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) بو دة  التجم ية 

م)3))تحت  قم)455.

Iم33

ALLEGEANCE CONSULTING

STAR INK PROPRERTIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

سمحة الرودني تقمطع شم ع طمنطمن 

و شم ع لبنمن اقماة لينى  قم 

م5&53، 93333، طنجة املغرب

STAR INK PROPRERTIES  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 83م شم ع 

ولي العهد اركز نريم الطمبق اال �سي 

احل  قم 3م  - 93333 طنجة  

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م8878.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) ((6 املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ) ( ( (STAR INK PROPRERTIES

وعنوان) د هم  3.333م)  أسمملهم)

ولي) شم ع  83م) اإل تممعي) اقرهم 

العهد اركز نريم الطمبق اال �سي احل)

املغرب) ( طنجة) (93333  - 3م    قم)

على) الشركمء) ا ممع  (: ل) نتيجة 

تصفية الشركة.).
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وحدد اقر التصفية ب)83م)شم ع)

ولي العهد اركز نريم الطمبق اال �سي)

طنجة)) (93333  - 3م   احل  قم)

املغرب.)

و عين):

اازين) ( احمد) السيد)ة))

حي) اوالي  شيد  شم ع  وعنوانه)ا))

املغرب) ( طنجة) (93333 ( املجمهدين)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (34 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)38969).

33(I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

BOIS DE TAFOUKT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــداــمء الــمــراكـــشـيــيـن اــكــتــ9 
 قـــم  4  ليز ، 43333، اراكش 

املغرب

BOIS DE TAFOUKT شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 35 اكر  

د ب ضبم�سي سيدي بن  عي�سى 

اراكش - 43333 اراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.6(339

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)5م)فبراير)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

اكر  د ب ضبم�سي سيدي بن)) (35«

اراكش) (43333 (- اراكش) عي�سى 

اقماة) م) »صوكوام) إلى) املغرب«)

 43333 (- اراكش) (5 شقة) اليم93)

اراكش))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (3( بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)38م3)م.

333I

F.M CONSULTING

كروبيليك

إعالن اتعدد القرا ات

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54

 CASABLANCA ،20130،

CASABLANCA MAROC

كروبيليك »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: ) تجزئة 

بد ، ك م طريق 3مم، سيدي 

برنو�سي - - الدا  البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.74595

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)م3)د نبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)
بمبلغ) الشركة  اميلي:) فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) ((.333.333« قد ه)

»5.333.333)د هم«)إلى)»7.333.333 

اقمصة) إ راء) (- (: عن طريق) د هم«)

املقدا ) املحددة  الشركة  ديون  اع 

 539.333« ابلغ) في  املستحقة  و 

إدامج احتيمطي بمم قد ه) ( (- د هم«.)

»333.م46.م)د هم«)في  أ3 اململ.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

اسمهممت

بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)
 أسممل الشركة)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)4م7645.

334I

BDO

 ORANGE BUSINESS
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين اسير  ديد للشركة

BDO
 119Bd(Abdelmoumen، 5ème

 Etage(N° 38، Casablanca
 20360 ، 20340، CASABLANCA

MAROC
  ORANGE BUSINESS MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 

 3(AVENUE MERS SULTAN,
 CASABLANCA, MAROC - 20130

.CASABLANCA MAROC
تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
59)ممم.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تعيين) ((3(3 يونيو) (33 املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

Sahnoun(Rym))كمسير وحيد
تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)763636.

335I

ALLEGEANCE CONSULTING

 FRONT LINE PROPRERTIES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
سمحة الرودني تقمطع شم ع طمنطمن 
و شم ع لبنمن اقماة لينى  قم م5&53 

، 93333، طنجة املغرب
 FRONT LINE PROPRERTIES
SARL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي  83م شم ع 
ولي العهد اركز نريم الطمبق اال �سي 

احل  قم 3م  - 93333 طنجة  
املغرب .

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.88779
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) م)3)) ينمير) ((6 املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 FRONT LINE PROPRERTIES
SARL)))ابلغ  أسمملهم)3.333م)د هم)
وعنوان اقرهم اإل تممعي))83م)شم ع)
ولي العهد اركز نريم الطمبق اال �سي)
طنجة)) (93333  - 3م   احل  قم)
الشركمء) ا ممع  (: ل) نتيجة  ( املغرب)

على تصفية الشركة..
83م  ( ب) التصفية  اقر  حدد  و 
الطمبق) نريم  اركز  العهد  ولي  شم ع 
 93333  - 3م   احل  قم) اال �سي 

طنجة))املغرب).)
و عين:

اازين)) احمد  السيد)ة))
حي) اوالي  شيد  شم ع  وعنوانه)ا))
املغرب) ( طنجة) (93333 املجمهدين)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (34 بتم يخ) بطنجة  التجم ية 

م)3))تحت  قم)38973).

336I

cafge

 CENTRE D›AFFAIRE ET DE
GESTION  CAFGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
االءاة النظمم األسم�سي للشركة

cafge
 Mustapha(el(maani، (34
20130، casablanca(maroc

 CENTRE D›AFFAIRE ET DE
GESTION » CAFGE  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: 34) 
املصطفى املعمني املغرب 3333) 

CASABLANCA املغرب.
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»االءاة النظمم األسم�سي للشركة«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.94535

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3))ينمير)م)3)

األسم�سي) النظمم  االءاة  تقر  

للشركة اع اقتضيمت القمنون:) فع)

إلى) (600،000.00 ان) ل  املم   أ3 

.1،600،000.00

 CENTER الشركة) اسم  تغيير 

D’AFFAIRE ET DE GESTION

إلى))

 CABINET FIDUCIAIRE DE

 GESTION DES

 ENTREPRISES

»CAFGE«( في االختصم(«(((

تحديث القمنون األسم�سي

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764447.

337I

BDO

BDO ADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BDO

 119Bd(Abdelmoumen، 5ème

 Etage(N° 38، Casablanca

 20360 ، 20340، CASABLANCA

MAROC

BDO ADVISORY  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 

 119Boulevard(Abdelmoumen,

 5ème(étage, Bureau(n°40  -

.20340 Casablanca(Maroc

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.337467

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 د نبر) (37 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

 YOUNES )ة)) السيد) تفويت 
حصة) (JERMOUMI (.333
حصة) 3.333م) ا تممعية ان أصل)
لفمئدة))السيد))ة))BDO SARL)بتم يخ)

9م)شتنبر)3)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (9 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم))76333.
338I

CABINET ANESS

 NOMAS INVEST
UNLIMITED

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET ANESS
 HAY(ALAOUIYINE ، 12050، (5

TEMARA MAROC
 NOMAS INVEST UNLIMITED
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

احمد الخماس، حي العلويين،  قم 
5)، شقة  قم 3، طمبق )  - 333)م  

تمم ة  اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م)9م3م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.NOMAS INVEST UNLIMITED
(- (: بإيجمز) الشركة  غرض 
املتعلقة) األنشطة  في  ميع  التجم ة 
والصنمعمت) الدوائية  بملصنمعمت 
الغذائية و ميع األنشطة املممثلة أو)

غيرهم.

-)استيراد وتصدير وتجم ة وتمثيل)

وبيع وتغليف وتوزيع وتصنيع) وشراء)

والنظمفة) التجميل  استحضرات 

الجسم واملكمالت الغذائية واأل هزة)

أو) املممثلة  األنشطة  الطبية و ميع 

ذات الصلة..

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
العلويين،) قم) حي  الخماس،) احمد 

5)،)شقة  قم)3،)طمبق))  - 333)م  

تمم ة))اململكة املغربية.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد كريم ضراش):))33م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ضراش  كريم  السيد 

عمم ة) الوفمق  سكينة  يمض  إقماة 

تمم ة)) 333)م)   3( 9))قطمع) د شقة)

اململكة املغربية.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ضراش  كريم  السيد 

عمم ة) الوفمق  سكينة  يمض  إقماة 

)3  333)م))تمم ة)) 9))قطمع) د شقة)

اململكة املغربية

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) ( بتمم ة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)38).

339I

ائتممنية زهير

TOP 9 CAR WASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتممنية زهير
زنقة ابن عمئشة عمم ة بم يس 

الطمبق التملت اكت9  قم مم كيليز 

اراكش ، 43333، اراكش املغرب

TOP 9 CAR(WASH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
احمد السمد3 زنقة بن القم�سي 
 قم 39 ايفيرنمج  يليز اراكش 

43333 اراكش املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.87349

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) 7م)د نبر) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
TOP 9 CAR WASH))ابلغ  أسمملهم)
اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)
السمد3) احمد  شم ع  اإل تممعي 
ايفيرنمج) (39 القم�سي  قم) بن  زنقة 
 يليز اراكش)43333)اراكش املغرب)

نتيجة ل):)توقيف النشمط.
شم ع) ب  التصفية  اقر  حدد  و 
احمد السمد3 زنقة بن القم�سي  قم)
 43333 اراكش) ايفيرنمج  يليز  (39

اراكش املغرب.)
و عين:

املعتمد) ( ااين) السيد)ة))
القم�سي  قم) بن  زنقة  وعنوانه)ا))
اراكش) (43333 ( الشتوي) الحي  (39

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية:
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (3( بتم يخ) بمراكش  التجم ية 

م)3))تحت  قم)5)م3)م.

343I

cafge

SOCIÉTÉ LINAYAS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cafge
 Mustapha(el(maani، (34
20130، casablanca(maroc

SOCIÉTÉ LINAYAS شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي اإلقماة 
التوحيد عمم ة 7)م قم 3م-مم 

الرحمة  - 33)3) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

79م489

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SOCIÉTÉ LINAYAS

اسير) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املطعم والقهوى).

اإلقماة) (: املقر اال تممعي) عنوان 
مم-3م  7)م قم) عمم ة) التوحيد 

البيضمء) الدا   ((3(33 (- ( الرحمة)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيدة بعتي اليكة))عنوانه)ا)) قم)
4))زنقة عبم3 ابن االحنف بو كون))

3333))الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيدة بعتي اليكة عنوانه))ا)) قم)
4))زنقة عبم3 ابن االحنف بو كون)

3333))الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))76484.

Iم34

ائتممنية زهير

MAISS LUXURY CAR
إعالن اتعدد القرا ات

ائتممنية زهير
زنقة ابن عمئشة عمم ة بم يس 

الطمبق التملت اكت9  قم مم كيليز 
اراكش ، 43333، اراكش املغرب

MAISS LUXURY CAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: احل 
 قم 653/) شم ع فلسطين الوحدة 
5 الحي املحمدي  اراكش  43333 

اراكش املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
م8834.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)3م)نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)
ا تممعية) بأسهم  هبة  عقد  (: اميلي)
في) املسجل  و  (09/11/2020 بتم يخ)
اراكش بتم يخ)27/11/2020)و الذي)
زيمد) فمطمة  السيدة  بمو به وهبت 
 ميع أسهمهم اال تممعية في الشركة)
لجميع شركمء)الشركة املذكو ة أعاله)

و التي تقد  ب)336)سهم)
على) ينص  الذي  (:( قرا   قم)
ا تممعية) بأسهم  هبة  عقد  اميلي:)
في) املسجل  و  (10/11/2020 بتم يخ)
اراكش بتم يخ)27/11/2020)و الذي)
تو ية)) انوا   السيدة  وهبت  بمو به 
 ميع أسهمهم اال تممعية في الشركة)
لجميع شركمء)الشركة املذكو ة أعاله)

و التي تقد  ب)53))سهم
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:))
االستتنمئي))) العمم  الجمع  احضر 
املسجل) ( و) (10/11/2020 بتم يخ)
و) (27/11/2020 بتم يخ) بمراكش 
الشركة) شركمء) قر   بمو به  الدي 
(: التملية) التعديالت  اغاله  املدكو ة 
-مالتوزيع الجديد لألسهم على النحو)
 5(( ( انير) امئس  السيد  -م) التملي:)
9م3  ايممن) امئس  -)السيدة  سهم)
9م3  السيدة امئس عفمف) (3- ( سهم)
الدين) عممد  امئس  -4السيد  ( سهم)

9م3  حنمن) امئس  (5- ( سهم) م)35)
امئس) بملسيد  -)االحتفمظ  ( ( سهم)
)في انصبه كمسير للشركة ملدة) انير)

غير احددة)
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

الحصص اال تممعية)
بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

 اسممل الشركة)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((( بتم يخ) ( بمراكش) التجم ية 

م)3))تحت  قم)9794مم.

34(I

IBK(Consulting

BEFORM CONSULTING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IBK(Consulting
 Avenue(Al(mouqawama

 Immeuble(Yassmine(Bloc(A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir(Maroc
BEFORM CONSULTING شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تيليال 
تجزئة 7)7 تمديد تيليال اكمدير  
 AGADIR - IDA(OU(TANANE

 8000 AGADIR - IDA(OU
TANANE املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
46363

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BEFORM CONSULTING

اكت9) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

التكوين و االستشم ات.

تيليال) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

اكمدير)) تيليال  تمديد  (7(7 تجزئة)

 AGADIR - IDA OU TANANE

 8333 AGADIR - IDA OU

TANANE)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: وفمء) اصدق  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) وفمء) اصدق  السيدة 

مم)تجزئة وفمء)اصدق افراك تيزنيت)

8333)اكمدير))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) وفمء) اصدق  السيدة 

مم)تجزئة وفمء)اصدق افراك تيزنيت)

8333)اكمدير))املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((7 بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م))98.

343I

EXPROX SARL AU

 REHHAF FATH

MESSAGERIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU

شم ع املغرب العربي عمم ة الزبيري 

الطمبق الثمني عين حرودة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 8633)، 

املحمدية املغرب

 REHHAF FATH MESSAGERIES
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
املغرب العربي عمم ة الزبيري 

الطمبق الثمني عين حرودة  - 8633) 

املحمدية  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(7375

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.REHHAF FATH MESSAGERIES

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع نيمبة عن اآلخرين)-)التجم ة-

أعممل أخرى.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

املغرب العربي عمم ة الزبيري الطمبق)

 (8633 (- ( حرودة) عين  الثمني 

املحمدية))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):

533)حصة) ( السيد  همف حمزة):)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: حمزة) هللا  فتح  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) حمزة  السيد  همف 
قصر لبحر))3)زنقة)3م) قم)38)ق ج)

الدا  البيضمء) ((3((3 الدا البيضمء)

املغرب.

عنوانه)ا)) فتح هللا حمزة  السيد 
83)) قم) زنقة) عبد هللا  اوالي  حي 

33)عين الشق)3))3))الدا  البيضمء)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حمزة  السيد  همف 
قصر لبحر))3)زنقة)3م) قم)38)ق ج)

الدا  البيضمء) ((3((3 الدا البيضمء)

املغرب

عنوانه)ا)) فتح هللا حمزة  السيد 
83)) قم) زنقة) عبد هللا  اوالي  حي 

33)عين الشق)3))3))الدا  البيضمء)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( بمملحمدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)48).

344I

ste(LAOUNI(CASH(SARL(AU

LAOUNI CASH
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(LAOUNI(CASH(SARL(AU

 CENTRE LALLA MIMOUNA

 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK

 EL(ARBAA(DU(GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC

LAOUNI CASH شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي لالايمونة 

املركز سوق الثالء الغرب - )5م4م 

سوق ا بعمء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(6985

في) اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((3

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LAOUNI CASH
(: بإيجمز) الشركة  غرض 
 TRANSFERT D’ARGENT ET

.AUTRE SEVICES FINANCIERS
عنوان املقر اال تممعي):)لالايمونة)
)5م4م  (- الغرب) املركز سوق الثالء)

سوق ا بعمء)الغرب املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: العوني) زكريمء) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) العوني  زكريمء) السيد 
لالايمونة املركز سوق))الربعمء)الغرب)

)5م4م)سوق ا بعمء)الغرب املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العوني  زكريمء) السيد 
لالايمونة املركز سوق))الربعمء)الغرب)

)5م4م)سوق ا بعمء)الغرب املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
الغرب)) اال بعمء) بسوق  االبتدائية 
بتم يخ)39)فبراير)م)3))تحت  قم)94.
345I

EXPROX SARL AU

ACHAQ  IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شم ع املغرب العربي عمم ة الزبيري 
الطمبق الثمني عين حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 8633)، 

املحمدية املغرب
ACHAQ  IMMOBILIER  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

املغرب العربي عمم ة الزبيري الطمبق 
الثمني عين حرودة الرقم البريدي 

98 املحمدية،  - 8633) املحمدية  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(7377

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. ACHAQ  IMMOBILIER

أعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اختلفة-أعممل البنمء-التجم ة.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

املغرب العربي عمم ة الزبيري الطمبق)

البريدي) الرقم  حرودة  عين  الثمني 

املحمدية)) ((8633 (- املحمدية،) (98

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد عشمق احسن)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

333.م  ( (: السيد عشمق عزالدين)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) السيد عشمق احسن 

دوا  ٱوالد سيدي علي بن عزوز عين)

حرودة)8633))املحمدية املغرب.

السيد عشمق عزالدين عنوانه)ا))

دوا  ٱوالد سيدي علي بن عزوز عين)

حرودة)8633))املحمدية املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) السيد عشمق احسن 

دوا  ٱوالد سيدي علي بن عزوز عين)

حرودة)8633))املحمدية املغرب

السيد عشمق عزالدين عنوانه)ا))

دوا  ٱوالد سيدي علي بن عزوز عين)

حرودة)8633))املحمدية املغرب
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 33 بتم يخ) ( بمملحمدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)49).

346I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

MEG COS SARL-AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

م) ، اكت9 7م، الطمبق الثمني، 
اكمت9 بمالص ، شم ع عبد الكريم 
الخطمبي، فم3 ، 33333، فم3 

املغرب
MEG COS SARL-AU شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 8م 
د ب بو امنة بمب فتوح - 33333 

فم3 املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
37م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 9م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 MEG (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.COS SARL-AU
غرض الشركة بإيجمز):)استخالص)
االعشمب) ان  االسمسية  الزيوت 
الطبية،)العطرية واملنسمة،)عشمب،)
الخدامت) والتصدير،) االستيراد 

وأعممل أخرى..
8م  :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
 33333 (- فتوح) بمب  بو امنة  د ب 

فم3 املغرب.

املدة التي تأسست ان أ لهم الشركة)
: 99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: اجزا ي) السيد  ممل 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اجزا ي  السيد  ممل 
زنقة البعنمنية الشقة)5)بلوك)E)طريق)

ايموزا )33333)فم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اجزا ي  السيد  ممل 
زنقة البعنمنية الشقة)5)بلوك)E)طريق)

ايموزا )33333)فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بفم3 بتم يخ)39)فبراير)م)3) 

تحت  قم)633/21.
347I

 MOGADOR ASSIST(اوكمدو  أسيست آند سيرفيس

AND SERVICES SARL

الب دو كونستريكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
اوكمدو  أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
 قم ) حي بمب دكملة شم ع واد املخمزن 
الشقة  قم 3 بملطمبق الثمني  الصويرة 

الصويرة، 44333، الصويرة املغرب
الب دو كونستريكسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي املحل 
التجم ي الكمئن  بحي الولجة زاوية 

سيدي عبد هللا  الحنشمن  إقليم   
الصويرة - 44333 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 5559

بمقت�سى))عقد عرفي اؤ خ في)9م 
ينمير)م)3))تم إعداد القمنون األسم�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم):)الب دو)

كونستريكسيون.

م/اقمول) (: غرض الشركة بإيجمز)
بمئع) (/( ( العماة والبنمء) في األشغمل 
اللوازم املكتبية))3/)تم ر بصفة عماة.
املحل) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
زاوية) الولجة  بحي  ( الكمئن) التجم ي 
إقليم))) ( الحنشمن) ( هللا) عبد  سيدي 

الصويرة)-)44333)الصويرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: لبروزي) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 533 ( (: القرقو ي) كبير  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد ابراهيم لبروزي عنوانه)ا))
إقليم) الحنشمن  حممد  ايت  حي 

الصويرة)44333)الصويرة املغرب.
عنوانه)ا)) القرقو ي  كبير  السيد 
حي الزاوية))الحنشمن إقليم الصويرة)

44333)الصويرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد ابراهيم لبروزي عنوانه)ا))
إقليم) الحنشمن  حممد  ايت  حي 

الصويرة)44333)الصويرة املغرب
عنوانه)ا)) القرقو ي  كبير  السيد 
إقليم) الحنشمن  حممد  ايت  حي 

الصويرة)44333)الصويرة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملصويرة))بتم يخ)39)فبراير)

م)3))تحت  قم)49.
348I

 MOGADOR(اوكمدو  أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

فيرمابيو
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اوكمدو  أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
 قم ) حي بمب دكملة شم ع واد 

املخمزن الشقة  قم 3 بملطمبق 
الثمني  الصويرة الصويرة، 44333، 

الصويرة املغرب
فيرامبيو شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي الدا  
الكمئنة بدوا  الغزوة  إقليم الصويرة  

- 44333 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م556

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((3
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

فيرامبيو.
م/) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
والفواكه) الخضروات  وإنتمج  ز اعة 
وتسيير) تدبير  (/( البيولو ية)

الضيعمت الفالحية)..
الدا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الكمئنة بدوا  الغزوة))إقليم الصويرة))

- 44333)الصويرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيدة زهرة ابملي):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):
6م  ابملي عنوانه)ا)) السيدة زهرة 
 44333 الصويرة) املؤدن  علي  زنقة 

الصويرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
6م  ابملي عنوانه)ا)) السيدة زهرة 
 44333 الصويرة) املؤدن  علي  زنقة 

الصويرة املغرب
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملصويرة))بتم يخ)39)فبراير)

م)3))تحت  قم)53.
349I

FIRST CURTAIN

BLEU AZUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA(4م
CASABLNACA، 20000، الدا  

البيضمء املغرب
BLEU AZUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي الصفى 

العمم ة  قم N(E 42  الشقة  قم 
م لسمسفة الدا  البيضمء - 3333) 

الدا  البيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(67993

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) فبراير) (33 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
احمداملهدي) )ة)) السيد) تفويت 
حصة ا تممعية ان) (4.533 ( بنيس)
أصل)4.533)حصة لفمئدة))السيد))ة))
يونس))و اق بتم يخ)33)فبراير)م)3).

عبدالسالم) )ة)) السيد) تفويت 
ان) ا تممعية  حصة  (533 ( بنيس)
)ة)) السيد) ( 533)حصة لفمئدة) أصل)
يونس))و اق بتم يخ)33)فبراير)م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3مم765.
353I

FIRST CURTAIN

BLEU AZUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA(4م

CASABLNACA، 20000، الدا  

البيضمء املغرب

BLEU AZUR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي الصفى 

العمم ة  قم E(N 42 الشقة  قم م 

لسمسفة الدا  البيضمء - 3333) 

الدا  البيضمء املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(67993

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تعيين) م)3)) فبراير) (33 املؤ خ في)

و اق)) اسير  ديد للشركة السيد)ة))

يونس))كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3مم765.

Iم35

GLOBE FIDUCIAIRE

RADOUANY CONTRATS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

4م  شم ع الز قطوني الطمبق 9  قم 

8م ، 33م3)، الدا  البيضمء املغرب

RADOUANY CONTRATS شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 7 شم ع 

احمد التوكي طمبق ) الدا  البيضمء - 

3333)  الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489467

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((9

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.RADOUANY CONTRATS
اشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البنمء.
شم ع) (7 (: عنوان املقر اال تممعي)
احمد التوكي طمبق)))الدا  البيضمء)-)

3333)))الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
الرضواني) الهمدي  عبد  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الرضواني) الهمدي  عبد  السيد 
بوسكو ة) املركز  الحوااي  عنوانه)ا))
الدا ) ( ((3333 النواصر) اقليم 

البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
الرضواني) الهمدي  عبد  السيد 
بوسكو ة) املركز  الحوااي  عنوانه)ا))
الدا ) ( ((3333 النواصر) اقليم 

البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3مم765.

35(I

NJ BUSINESS

ISOLAFRERES-MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES(maroc

ISOLAFRERES-MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم ) زنقة 
) إقماة الفردو3 حي سيدي الهمدي 
زواغة العليم فم3 - 33333 فم3 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م4م66
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ISOLAFRERES-MAROC
شركة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البنمء)و األشغمل املختلفة.
 ( :) قم) اال تممعي) املقر  عنوان 
حي سيدي) الفردو3  إقماة  (( زنقة)
 33333 (- الهمدي زواغة العليم فم3)

فم3 املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 533.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
الشمبي) اللطيف  عبد  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  ((.533   :

للحصة).
 (.533 ( (: الشمبي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
(: الشمبي) اللطيف  عبد  السيد 

533))بقيمة)33م)د هم.
 (533 (: الشمبي) سعيد  السيد 

بقيمة)33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
الشمبي) اللطيف  عبد  السيد 
فم3) القنوط  د ب  (65 عنوانه)ا))

الجديد فم3)33333)فم3 املغرب).
عنوانه)ا)) الشمبي  سعيد  السيد 
حي األدا سة) )م) الشقة) عمم ة 63)

فم3)33333)فم3 املغرب).
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والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

الشمبي) اللطيف  عبد  السيد 

فم3) القنوط  د ب  (65 عنوانه)ا))

الجديد فم3)33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م66.

353I

YF CONSULTING SERVICES

SHM-SKY
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N(

 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

SHM-SKY شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 59 إقماة 

اوالي عبد العزيز شم ع اوالي عبد 

العزيز  قم 4 القنيطرة. - 4333م 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

589(3

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (((

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

SHM- (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

.SKY

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

-استشم ات التسيير).

-)التكوين املستمر..

عنوان املقر اال تممعي):)59)إقماة)
اوالي عبد العزيز شم ع اوالي عبد)
4333م  (- القنيطرة.) (4 العزيز  قم)

القنيطرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: املهدي) عبم�سي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) املهدي  عبم�سي  السيد 
م3  3م) قم) عمم ة) ليكولين  اقماة 
البيضمء) الدا   اعروف  سيدي 

)9م3))الدا  البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املهدي  عبم�سي  السيد 
م3  3م) قم) عمم ة) ليكولين  اقماة 
البيضمء) الدا   اعروف  سيدي 

)9م3))الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)9م4م8.
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JML BUSINESS CONSEIL

MAESTRO EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JML BUSINESS CONSEIL
 BD ZERKTOUNI ET MED

 BEQQAL RESIDENCE
 KOUTOUBIA(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°09 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MAESTRO EVENTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  ايت 
عمدل قرب املقبرة قيمدة و  ممعة 
التوااة  - 43333 اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

59مممم

في) اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MAESTRO EVENTS
تنظيم) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
و) العماة  املهر منت  و  الحفالت 

الخمصة).
:)دوا  ايت) عنوان املقر اال تممعي)
و  ممعة) قيمدة  املقبرة  قرب  عمدل 

التوااة))-)43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: السيد ااحمول عدنمن)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد ااحمول عدنمن عنوانه)ا))
االزدهم ) (33 634) قم) الشرف) حي 

43333)اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد ااحمول عدنمن عنوانه)ا))
االزدهم ) (33 634) قم) الشرف) حي 

43333)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (34 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم))338)م.
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العبدالوي لالشغمل املحمسبتية

 STE SOTRAGENERALE SARL
AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغمل املحمسبتية
عمم ة نوايديم شم ع احمد الخماس 

الطمبق )الشقة3 تمزة ، 35333، 
تمزة املغرب

 STE SOTRAGENERALE SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي سه9 

الهوا ي  ممعة كلدامن تمزة - 35333 
تمزة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
5785

9م  بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في)
ينمير)م)3))تم إعداد القمنون األسم�سي)
لشركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SOTRAGENERALE SARL AU
االشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املختلفة او البنمء/)التجم ة.
سه9) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الهوا ي  ممعة كلدامن تمزة)-)35333 

تمزة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد عبد الوهمب  ربوع):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الوهمب  ربوع) عبد  السيد 
 35333 تمزة) افو اج  بم ك  عنوانه)ا))

تمزة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الوهمب  ربوع) عبد  السيد 
 35333 تمزة) افو اج  بم ك  عنوانه)ا))

تمزة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتمزة بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

تحت  قم)88.
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ALLEGEANCE CONSULTING

 SOCIÉTÉ GHORFA .

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

سمحة الرودني تقمطع شم ع طمنطمن 

و شم ع لبنمن اقماة لينى  قم م5&53 

، 93333، طنجة املغرب

    SOCIÉTÉ GHORFA TRAVAUX .

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع ابو 

داوود الظمهري عمم ة الحديقة 

اكت9 8 طنجة طنجة 93333 

طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3م4)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) مم)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(. (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.   SOCIÉTÉ GHORFA TRAVAUX

نشمط) ( (: بإيجمز) الشركة  غرض 

ان) أشكمله  بكمفة  البنمء) شركة 

النجم ة،)الدهمن،)التز يج،)السبمكة،)

بملنشمط) املرتبطة  املهن  اجموعة 

املذكو  أعاله..

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

الحديقة) الظمهري عمم ة  ابو داوود 

اكت9)8)طنجة طنجة)93333)طنجة))

املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عصمم  مبري)):))53)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

 53 ( (: ( السيد عبد الواحد  مبري)
حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

السيد عصمم  مبري)):)53)بقيمة)
333.م)د هم.

 53 (: ( السيد عبد الواحد  مبري)
بقيمة)333.م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( السيد عصمم  مبري)
شم ع) خليل  بران  زنقة  بران  (49
فم3)) (93333 ( عبدهللا) بن  عالل 

املغرب).
الواحد  مبري)) عبد  السيد 
خليل) زنقة  بران  (49 عنوانه)ا))
عبدهللا)) بن  عالل  شم ع   بران 

93333)فم3 املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد عصمم  مبري)
شم ع) خليل  بران  زنقة  بران  (49
فم3) (93333 ( عبدهللا) بن  عالل 

املغرب)
الواحد  مبري)) عبد  السيد 
خليل) زنقة  بران  (49 عنوانه)ا))
عبدهللا)) بن  عالل  شم ع   بران 

93333)فم3 املغرب)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((9 بتم يخ) بطنجة  التجم ية 

م)3))تحت  قم)38839).
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Maitre(Idriss(el(khatib

RYADS CCI
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc
RYADS CCI شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
عالل الفم�سي تجزئة التمسممني 
اقماة يمسمين والية ) - 93333 

تطوان املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(7335

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) م)3)) فبراير) (39 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) (3.38(.933«

»933.)9م.4  إلى) د هم«) »3.333م8)

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)335.
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I-E-INFORMATIQUE

Toit éMoi Aménagement
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

I-E-INFORMATIQUE

 AV(LALLA(YACOUT(Angle ,6م

 MUSTAPHA EL MAANI

 N°  16 ETG 4 CENTRE(RIAD

 CASABLANCA ،20370 ،

CASABLANCA MAROC

Toit(éMoi(Aménagement شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع ال 

 يروند إقماة 333) سلمA طمبق ) 

شقة 3 الدا  البيضمء - 3533) الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

487837

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 Toit (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.éMoi(Aménagement

إنشمء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

خضراء) اسمحمت  وإنجمز  وتطوير 

وتسويق) الحضرية  والز اعة 

املنتجمت والخدامت ذات الصلة.

إنتمج املنتجمت الز اعية..

شم ع ال) (: عنوان املقر اال تممعي)

 ( 333))سلمA)طمبق)  يروند إقماة)

شقة)3)الدا  البيضمء)-)3533))الدا )

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عمام سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: السيدة إبتسمم الشرادي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 Guillaume(PENDELIAU(السيد

د هم) 33م) بقيمة) حصة  (:  533

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

الشرادي) إبتسمم  السيدة 

 CASABLANCA – IMM عنوانه)ا))

 44(A(Appt(F(1er(ETAGE(Californie

 Golf( Ressort( Bouskoura( Ville

Verte.((27182)الدا  البيضمء)املغرب.

 Guillaume(PENDELIAU(السيد

 CASABLANCA –LOT عنوانه)ا))

 SINDIBAD Bم AIN DIAB  (383م

الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

الشرادي) إبتسمم  السيدة 

 CASABLANCA – IMM عنوانه)ا))

 44(A(Appt(F(1er(ETAGE(Californie

 Golf( Ressort( Bouskoura( Ville

Verte(27182)الدا  البيضمء)املغرب

 Guillaume( PENDELIA السيد)

 CASABLANCA –LOT عنوانه)ا))

 SINDIBAD Bم AIN DIAB  (383م

الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 3( بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)763657.
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segex

AL GHAWT-GREEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex

 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،

30000، fes(MAROC

AL GHAWT-GREEN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 

اال �سي  قم 8م) 3 القطعة  يمض 

اليسمين طريق عين الشقف فم3  - 

33333 فم3  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م6639

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. GHAWT-GREEN

غرض الشركة بإيجمز):)استيراد و)

تصدير املكمالت الغدائية).

الطمبق) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

8م))3 القطعة  يمض) اال �سي  قم)

اليسمين طريق عين الشقف فم3))-)

33333)فم3))املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد الحسن فياللي بمبة):))533 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: السيد احمد فياللي بمبة)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

بمبة) فياللي  الحسن  السيد 
الخزانة) د ب  5م) عنوانه)ا)) قم)

فم3) (33333 ( الزنجفو  م ق فم3)

املغرب).

السيد احمد فاللي بمبة عنوانه)ا))
5م)د ب الخزانة الزنجفو  م ق)  قم)

فم3))33333)فم3 املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

بمبة) فياللي  الحسن  السيد 
الخزانة) د ب  5م) عنوانه)ا)) قم)

فم3) (33333 فم3) ق  م  الزنجفو  

املغرب

السيد احمد فاللي بمبة عنوانه)ا))
5م)د ب الخزانة الزنجفو  م ق)  قم)

فم3)33333)فم3))الغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)5م6.

363I

إئتممنيمت الد يوش

WALID AND SALMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئتممنيمت الد يوش

شم ع عالل بن عبد هللا  قم 48 ص 

ب )68، 333)9، العرائش املغرب

WALID AND SALMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم  33 

شم ع القميد احمد الريفي - 333)9 

العرائش املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3379

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) 9م3)) امي) (36 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

تفويت السيد))ة))سالم بواهيدي)

أصل) ان  ا تممعية  حصة  (533

)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  333.م)

امي) (36 بتم يخ) ( الحيمني) ( خديجة)

9م3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملعرائش))بتم يخ)3))يونيو)

9م3))تحت  قم)435.
Iم36

 MOGADOR(اوكمدو  أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

اكري حدان
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اوكمدو  أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
 قم ) حي بمب دكملة شم ع واد 
املخمزن الشقة  قم 3 بملطمبق 

الثمني الصويرة الصويرة، 44333، 
الصويرة املغرب

اكري حدان  شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي املحل 
التجم ي  الكمئن بدوا  ايت اعمر  

أقراود  الصويرة  - 44333 الصويرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
5563

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((8
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
اكري) (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

حدان).
غرض الشركة بإيجمز):)م/):ز اعة)
املنتجمت) إنتمج وتسويق  (/( الكروم)
الفالحية))املحلية)3/)أشغمل الفالحة).
املحل) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
اعمر)) ايت  بدوا   الكمئن  ( التجم ي)
أقراود))الصويرة))-)44333)الصويرة)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي):

333.م  ( (: ( السيد حمزة الخيمط)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( السيد حمزة الخيمط)
الصويرة) اقراود  اعمر  ايت  دوا  

44333)الصويرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد حمزة الخيمط)
الصويرة) اقراود  اعمر  ايت  دوا  

44333)الصويرة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملصويرة))بتم يخ)مم)فبراير)

م)3))تحت  قم))5.

36(I

Ste(Abdoune(Conseil

STE ATIFAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ste(Abdoune(Conseil
 قم 4 إقماة فمطمة شم ع اوالي 

 شيد األطلس طريق صفرو فم3 ، 
33333، فم3 املغرب

STE ATIFAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي اكت9 
8) الطمبق 4 اكمت9 الصفمء طريق 
صفرو اوالي  شيد فم3 - 33333 

فم3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

65969
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ATIFAR

و) بيع  (: بإيجمز) الشركة  غرض 

شراء)املنسو مت والجلود،)التصدير)

واالستيراد و التداول.

اكت9) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

طريق) اكمت9 الصفمء) (4 الطمبق) ((8

 33333 (- صفرو اوالي  شيد فم3)

فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

حصة) (533 ( (: السيد طه عمتقي)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: الفروي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الفروي  حسن  السيد 

 قم)8)تجزئة وئمم طريق إيموزا  فم3)

33333)فم3 املغرب.

)م)  السيد طه عمتقي عنوانه)ا))

األبيض) البحر  الريمض شم ع  تجزئة 

املتوسط النر س فم3)33333)فم3)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الفروي  حسن  السيد 

 قم)8)تجزئة وئمم طريق إيموزا  فم3)

33333)فم3 املغرب

)م)  السيد طه عمتقي عنوانه)ا))

األبيض) البحر  الريمض شم ع  تجزئة 

املتوسط النر س فم3)33333)فم3)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) م3) بتم يخ) بفم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)3م5.

363I

cafge

CAFE MIC MAC
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
االءاة النظمم األسم�سي للشركة

cafge
 Mustapha(el(maani، (34
20130، casablanca(maroc

CAFE MIC MAC  »شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان اقرهم اال تممعي: 3م الحمج 
عمر الريفي  املغرب 3333) الدا  

البيضمء املغرب.
»االءاة النظمم األسم�سي للشركة«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

54539م.
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)5م)شتنبر)3)3)
األسم�سي) النظمم  االءاة  تقر  
القمنون:) اقتضيمت  اع  للشركة 
33م  حصص) بيع  على  التصديق 
اليكة لفمئدة)) ( بعتي) ( حصة للسيد ة)
والى) حصة  (53 فهد) دحو  السيد 
السيد حمضر عمر)5))حصة والسيد)

حمضر فمدى5))حصة)).
-)استقملة السيدة بعتي))اليكة ان)

انمصبهم كمسيرة للشركة.
والسيد) ( تعيين السيد دحو فهد)

حمضر عمر))اسيرين للشركة)).
اشتركة)) التوقيع  سلطة  منح 

ُ
ت

حمضر) وللسيد  فهد  داحو  للسيد 
عمر.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 
تحت  قم) م)3)) فبراير) مم)

/84749734م765.
364I

زوبير بوتغمم3

 STE OLA OMAR LAYACHI
ARCHITECTURE SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

زوبير بوتغمم3

اكنول املركز تمزة ، 35353، تمزة 

املغرب

 STE OLA OMAR LAYACHI

 ARCHITECTURE SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة 

امايمن 6 شم ع احمد الخماس تمزة 

- 35333 تمزة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5787

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 STE OLA OMAR LAYACHI

.ARCHITECTURE SARL AU

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

.ARCHITECTURE

عمم ة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

6)شم ع احمد الخماس تمزة) امايمن)

- 35333)تمزة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  (: ابلغ  أسممل الشركة)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  (: العيم�سي) عمر  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد عمر العيم�سي عنوانه)ا))حي)

تمزة) (35333 تمزة) م5) املسعودية  قم)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة):

السيد عمر العيم�سي عنوانه)ا))حي)
تمزة) (35333 تمزة) م5) املسعودية  قم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بتمزة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)89.
365I

bkm(conseils

SHELLBOXES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bkm(conseils
 قم 3 اقماة الرحمة  شم ع عبد 
الكريم الخطمبي  ليز 43333 

اراكش ، 43333، اراكش املغرب
SHELLBOXES  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي املحمايد 
الحسنى م  قم 35م  - 63م43 

اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
مممممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. SHELLBOXES
التطو ) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
اإللكتروني) األان  املعلوامتي،)

والبراجة.
املحمايد) (: عنوان املقر اال تممعي)
الحسنى)م) قم)35م - 63م43)اراكش)

املغرب.
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أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد سهيل املسم�سي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اسم�سي  السيد سهيل 

املسيرة)))حرف ب تمفياللت)م)عمم ة)

ك  قم)39 43م43)اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اسم�سي  السيد سهيل 

املسيرة)))حرف ب تمفياللت)م)عمم ة)

ك  قم)39 43م43)اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم))335)م.

366I

fiduciaire(capital(orient

ALFAROM GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE

 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

ALFAROM GROUPE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي م7 شم ع 

احمد السمد3 - 63333   و دة   

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م3657

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. ALFAROM GROUPE
إدا ة) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 
الفنمدق واإلقمامت السيمحية))سكن)

سيمحي)
-)اطعم)))
-))اقهى.

م7)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
و دة))) ( ( (63333 (- السمد3) احمد 

املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:
قنبة)) ( الزهراء) فمطمة  السيدة 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  (833   :

للحصة.
السيدة سلمى)))قنبة)):))33))حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
قنبة)) الزهراء) فمطمة  السيدة 
  37 ) قم) السعمدة) حي  عنوانه)ا))

سلوان))))73)6))النمظو  املغرب).
عنوانه)ا))) قنبة  سلمى  السيدة 
شم ع احمد السمد3 زنقة قطر  قم)

6) 63333))و دة))املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
قنبة)) ( الزهراء) فمطمة  السيدة 
  37 السعمدة  قم) حي  عنوانه)ا))

سلوان)))73)6))النمظو  املغرب)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) بو دة  التجم ية 

م)3))تحت  قم)533.

367I

CABINET CRCOM

STE DARK DRINK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET CRCOM
 AV(GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  3eme(ETAGE(V.N(FES
FES ،30000 ، اململكة املغربية

STE DARK DRINK SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 68 
املنطقة الصنمعية عين الشقف 
الطمبق ) فم3 - 33م33 فم3 

املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
3م473.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 شتنبر) (33 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
)اد ك) )احمد) )ة)) تفويت السيد)
أصل) ان  ا تممعية  حصة  ((.433
9.933)حصة لفمئدة))السيد))ة)) شيد)

فردو3 بتم يخ)33)شتنبر)3)3).
تفويت السيد))ة)))احمد الحمجي)
أصل) ان  ا تممعية  حصة  ((.433
9.933)حصة لفمئدة))السيد))ة)) شيد)

فردو3 بتم يخ)33)شتنبر)3)3).
الحمجي) حمتم  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) ان  ا تممعية  حصة  ((.733
)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  33).3م)
شتنبر) (33 بتم يخ) فردو3   شيد 

.(3(3
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم))65.
368I

segex

 IKHWANE HOUWARA
FILAHA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

segex
 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

 IKHWANE HOUWARA FILAHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  أوالد 
بن احمماو  ممعة عين اعطوف 
تيسة تمونمت - 34333 تمونمت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م78م
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 3م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.IKHWANE HOUWARA FILAHA
غرض الشركة بإيجمز):)الفالحة).

عنوان املقر اال تممعي):)دوا  أوالد)
اعطوف) عين  احمماو  ممعة  بن 
تيسة تمونمت)-)34333)تمونمت املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):
3)م  ( (: السيد عبد االله الغراي9)
حصة بقيمة)333.)م)د هم للحصة).

3)م  ( (: الغراي9) نجي9  السيد 
حصة بقيمة)333.)م)د هم للحصة).

3)م  ( (: الغراي9) سعد  السيد 
حصة بقيمة)333.)م)د هم للحصة).

3)م  ( (: الغراي9) افدي  السيد 
حصة بقيمة)333.)م)د هم للحصة).
السيد اراد الغراي9):))3)م)حصة)

بقيمة)333.)م)د هم للحصة).
3)م  ( (: الغراي9) الطي9  السيد 
حصة بقيمة)333.)م)د هم للحصة).

3)م  ( (: الغراي9) احمد  السيد 
حصة بقيمة)333.)م)د هم للحصة).
السيدة وفمء)الغراي9):))63)حصة)

بقيمة)6.333)د هم للحصة).
33م  ( (: غراي9) فطيمة  السيدة 
حصة بقيمة)3.333م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الغراي9) االله  عبد  السيد 
املج) تجزئة  (3 زنقة) 7م) عنوانه)ا))
فم3) (33333 فم3) بو يدة  سيدي 

املغرب.
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الغراي9 عنوانه)ا)) السيد نجي9 
دوا  اوالد حمماو عين اعطوف تيسة)

تمونمت)34333)تمونمت املغرب.
عنوانه)ا)) الغراي9  سعد  السيد 
سيدي) املرج  تجزئة  (3 زنقة) 7م)

بو يدة فم3)33333)فم3 املغرب.
السيد افدي الغراي9 عنوانه)ا))
دوا  اوالد بن احمماو عين اعطوف)
تيسة تمونمت)34333)تمونمت املغرب.

عنوانه)ا)) الغراي9  اراد  السيد 
دوا  اوالد بن احمماو عين اعطوف)

تمونمت)34333)تمونمت املغرب.
السيد الطي9 الغراي9 عنوانه)ا))
سيدي) املرج  تجزئة  (3 زنقة) 7م)

بو يدة فم3)33333)فم3 املغرب.
السيد احمد الغراي9 عنوانه)ا))
دوا  اوالد بن احمماو عين اعطوف)
تيسة تمونمت)34333)تمونمت املغرب.

عنوانه)ا)) الغراي9  وفمء) السيدة 
العليم) زواغة  بلوك 3 حي  (35  قم)

فم3)33333)فم3 املغرب.
السيدة فطيمة غراي9 عنوانه)ا))
دوا  اوالد بن احمماو عين اعطوف)

تمونمت)34333)تمونمت املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الغراي9) االله  عبد  السيد 
املج) تجزئة  (3 زنقة) 7م) عنوانه)ا))
فم3) (33333 فم3) بو يدة  سيدي 

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((5 بتم يخ) ( االبتدائية بتمونمت)

م)3))تحت  قم)33.

369I

MAROC COMPTA PLUS

AMA INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 بمب الثالتمء الطمبق االول الشقة 
 قم ) الفقيه بن ضملح، 33)3)، 

FKIH BEN SALAH MAROC
AMA INDUSTRY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم م6 
زنقة الجديدة - 33)3) الفقيه بن 

صملح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

46(5
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 AMA (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.INDUSTRY
التجم ة)/ (: غرض الشركة بإيجمز)

بيع االالت/اقمولة في الكهربمء.
م6  :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
الفقيه بن) ((3(33 (- الجديدة) زنقة 

صملح املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيدة اسممء)عاللي):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
733)حصة) ( (: السيد احمد عنتر)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) عاللي  اسممء) السيدة 
 قم)59)زنقة الجديدة)33)3))الفقيه)

بن صملح املغرب.
السيد احمد عنتر عنوانه)ا)) قم)
59)زنقة الجديدة)33)3))الفقيه بن)

صملح املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عاللي  اسممء) السيدة 
 قم)59)زنقة الجديدة)33)3))الفقيه)

بن صملح املغرب
السيد احمد عنتر عنوانه)ا)) قم)
59)زنقة الجديدة)33)3))الفقيه بن)

صملح املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) ( االبتدائية بملفقيه بن صملح)
38)فبراير)م)3))تحت  قم)50/2021.
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

TWO BROTHERS TAVERN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 TWO BROTHERS TAVERN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 47 
شم ع ابن الخطي9  - 33333 فم3 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

39م66
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 TWO (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.BROTHERS TAVERN
غرض الشركة بإيجمز):)اطعم.

 47 :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
فم3) (33333 (- ( شم ع ابن الخطي9)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
حصة) (45 ( (: ( السيد كمرة عمر)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
حصة) (45 ( (: ( السيد برادة سعد)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

3م  ( (: السيد بنيس طمل9 احمد)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( عمر) كمرة  السيد 
احمد) شم ع  هللا  عبد  ايت  زنقة  (8
الربمط) 3333م) ( السمد3 السوي�سي)

املغرب.
 (( )عنوانه)ا)) السيد برادة سعد)
شم ع أحمد شوقي الطمبق)4)الشقة)4 

م.ج)33333)فم3 املغرب.
احمد) طمل9  بنيس  السيد 
3)م  الراشدية  قم) حي  عنوانه)ا))
فم3) (33333 ( الشقف) عين  طريق 

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد كمرة عمر عنوانه)ا))8)زنقة)
ايت عبد هللا شم ع احمد السمد3)

السوي�سي)3333م)الربمط املغرب
 (( )عنوانه)ا)) السيد برادة سعد)
شم ع أحمد شوقي الطمبق)4)الشقة)4 

م.ج)33333)فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)663.

Iم37

LZ EXPERTS

 HANDASSA SCHOOL
PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LZ EXPERTS
 rue(Ibn(Al(Moualim ، 20050، ,4

Casablanca(Maroc
 HANDASSA SCHOOL PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي  شم ع 
احمد السمد3  املركز التجم ي 
طريق اديونة عمم ة D3 الطمبق 
األول  شقة ) - 3333)  الدا  

البيضمء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4606

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
489459

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.HANDASSA SCHOOL PRIVEE

غرض الشركة بإيجمز):)اد سة.
شم ع) ( (: اال تممعي) املقر  عنوان 
احمد السمد3))املركز التجم ي طريق)
اديونة عمم ة)D3)الطمبق األول))شقة)

) - 3333)))الدا  البيضمء))املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد عبد اللطيف افتمح):))53) 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 (53 ( (: اعروف) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
53م  ( (: السيد عبد هللا زايميتى)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
53م  ( (: زايميتى) هشمم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 SA.Maghreb الشركة)
حصة بقيمة) (Performance( :( ( 200

33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
افتمح) الطيف  عبد  السيد 
امنضرونم  قم) تجزئة  ( عنوانه)ا))
الدا ) ((35(3 اعروف) سيدي  ((43

البيضمء)املغرب.
السيد احمد اعروف عنوانه)ا)))
عين) (4 5)) قم) زنقة) م) اإلنم ة) حي 
الشق)3483))الدا  البيضمء)املغرب.

السيد عبد هللا زايميتى عنوانه)ا))
33م43    48 تجزئة  يمض تم كة  قم)

اراكش املغرب.
عنوانه)ا)) زايميتى  هشمم  السيد 
  43333  (( السبمعي  قم) عرصة 

اراكش املغرب.

 SA.Maghreb الشركة)
Performance)عنوانه)ا))زنقة)6))حي)
الدا ) ((3473 عين الشق) ( الكريممت)

البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
افتمح) الطيف  عبد  السيد 
امنضرونم  قم) تجزئة  عنوانه)ا))
الدا ) ((35(3 اعروف) سيدي  ((43

البيضمء)املغرب
السيد احمد اعروف عنوانه)ا))
عين) (4 5)) قم) زنقة) م) اإلنم ة) حي 

الشق)3483))الدا  البيضمء)املغرب
السيد عبد هللا زايميتى عنوانه)ا))
33م43    48 تجزئة  يمض تم كة  قم)

اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)37م765.
37(I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

INTEGRAL BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقماة لينم الرقم 76 زاوية شم ع 
طمنطمن وشم ع لبنمن لطمبق التمسع 

طنجة ، 93333، طنجة املغرب
INTEGRAL BATIMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

الز قطوني اقماة )3 الشقة  قم 
9) الطمبق األول - 93333 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

843)مم
في) اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.INTEGRAL BATIMENT
أعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البنمء)املختلفة.
زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الز قطوني اقماة))3)الشقة  قم)9) 
الطمبق األول)-)93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد عبد الغمني عمراوي)):))53 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).
السيد احمد ا ليلي):))53)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عمراوي)) الغمني  عبد  السيد 
حي) ب  بلوك  )7م) عنوانه)ا)) قم)
الوفمق زواغة))33333)فم3 املغرب.

عنوانه)ا)) ا ليلي  احمد  السيد 
حي بني و يمغل)م) قم القطعة)5م39 

93333)طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عمراوي)) الغمني  عبد  السيد 
حي) ب  بلوك  )7م) عنوانه)ا)) قم)

الوفمق زواغة))33333)فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)358م.
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B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

TURKYMARC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 3م
 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
TURKYMARC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 8)م شم ع 

العرعم  الطمبق الثمني اكت9  قم 6  

الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م7)489

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TURKYMARC

استيراد) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الصحية) وتوزيع  تسويق  تصدير 

السلع املنتجمت الصيدليمت واتم ر)

األ هزة.

8)م  (: اال تممعي) املقر  عنوان 

اكت9) الثمني  الطمبق  العرعم   شم ع 
 قم)6)-)الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ابلغ  أسممل الشركة):))33.333م 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد ابراهيم بواروان):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد ابراهيم بواروان عنوانه)ا))

تجزئة ااين سكن عمم ة)4م)شقة)5م 

االلفة)-)الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد ابراهيم بواروان عنوانه)ا))

تجزئة ااين سكن عمم ة)4م)شقة)5م 

االلفة)-)الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764935.

374I
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SM PARTNERS

HEMAMEDIC
إعالن اتعدد القرا ات

SM PARTNERS

33 اجموعة عرسة لكبير الطمبق 

األ �سيِ  اكت9 بِ 1 إاتداد املعم يف 

maroc 3333)، الدا  البيضمِء ،

HEMAMEDIC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي:  زاوية 

زنقة احمد بمهي و زنقة انسم د حي 

النخيل - 3343) الدا  البيضمء 

املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.(47593

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في))3)د نبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

-السيدة زفمض السعدية) تم قبول:)

بتم يخ) املزدادة  الجنسية  اغربية 

البيضمء) بملدا   967م) ابريل) (34

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمالة 

BE433753)و القمطنة بملدا  البيضمء)

حدائق) تجزئة  اكة،) طريق  3م)

لحسن) زفمض  -السيد  كمليفو نيم.)

5م  بتم يخ) املزداد  الجنسية،) اغربي 

يوليوز)974م)بملدا  البيضمء،)الحمال)

لبطمقة التعريف الوطنية تحت  قم)

مBE654(5،)القمطن بملدا  البيضمء)

تجزئة) م3,) فيال) حزم  إبن  زنقة 

كشركمء) دد في) شمنتيمم  املعم يف.)

HEMAMEDIC(شركة

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تم  فع  أسممل الشركة بمبلغ قد ه)

 (53.333 إلى) أي  د هم  53.333م)

حصص) تقديم  طريق  عن  د هم 

نقدية

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

تم تحويل الشركة ان شركة احدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد إلى)

شركة احدودة املسؤولية)

قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

تم تحيين النظمم األسم�سي للشركة)

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

عن) الصمد ة  والوثمئق  األعممل  إن 

على) (، لألطراف) اخصصة  الشركة 

و ه الخصوص)،الرسمئل،)الفواتير،)

املنشو ات) واختلف  االعالنمت 

تم) الذي  الشركة  اسم  إلى  ستشير 

خالل) ان  فوً ا  اتبمعه  أو  تحديده 

اسؤولية) ذات  )شركة  اإلشم ة)

(SARL((( احدودة)))أو بمختصم

على) ينص  الذي  (: (6 بند  قم)

ابلغ) للشركة  الشركمء) قدم  اميلي:)

ألف د هم اوزعة على النحو) ((53

سعدية) زفمض  السيدة  ( (: التملي)

53.333)د هم)،)السيد زفمض لحسن)

زفمض) السيد  (، د هم) 33.333م)

املسمهممت) ( د هم) (100،000  شيد)

النقدية املشم  إليهم أعاله تم ايداعهم)

،)تم تقسيم) نتيجة لذلك) (. بمال ممل)

املسمهممت املذكو ة أعاله)،)والتي تم)

ايداعهم بملكمال ان قبل املسمهمين)

زفمض) -السيدة  التملي:) بملشكل 

زفمض) السيد  حصة،) (533 سعدية)

السيد زفمض) حصة،) 333م) لحسن)

 شيد)333م)حصة.

على) ينص  الذي  (:7 بند  قم)

اميلي:) أسممل الشركة احدد بمبلغ)

 (533 إلى) اقسم  د هم  ((53.333

د هم لكل انهمم.) 33م) حصة بقيمة)

كمم أن  ل املسمهممت هي اسمهممت)

يتم توزيع  أسممل الشركة) ( ( نقدية،)

زفمض) السيد  (- التملي:) النحو  على 

 شيد)33.333م)د هم،)السيد زفمض)

السيدة) د هم،) 33.333م) لحسن)

زفمض سعدية)53.333)د هم.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 35 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)5م7634.

375I

RIVE DROITE CONSULTING

LAMAH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
زنقة األندلس  قم 6)، الحي 

اإلدا ي، عمم ة أنطوليم، الطمبق 5، 
 قم 6م ، 93333، طنجة املغرب

LAMAH SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

يوسف بن تمشفين،  قم 5، الطمبق 

)  قم 3  - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

557)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LAMAH SARL

يتمثل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اوضوع الشركة في قيماهم في املغرب)

أسمسم) الخم ج،) في  و  عمم،) بشكل 

بمألنشطة التملية):

شراء)وبيع األدوات الصنمعية)؛

وامليكمنيكية) املمئية،) األشغمل 

واملعدات) لألدوات  والكهربمئية 

الصنمعية)؛

والتحويل) التركي9  عمليمت 

الصنمعية)؛

أنواع) اختلف  وتصدير  استيراد 

األدوات الصنمعية)؛

الخردوات بشكل عمم)؛

البنيمت) وتطوير  وإنجمز  د اسة 

املمئية وامليكمنيكية الصنمعية)؛

والنممذج) البراءات  تمثيل  ميع 

والعالامت)؛)

أشغمل التهيئة املتنوعة)؛

والكهربمء) املمء) أشغمل  اختلف 

ونجم ة األلوانيوم والخش9)؛

أنواع) اختلف  وتصدير  استيراد 

املنتجمت واملعدات)؛

العمليمت) عمم،) ميع  وبشكل 

واململية) والصنمعية  التجم ية 

بمملنقوالت،) واملتعلقة  والعقم ية 

املرتبطة بشكل ابمشر أو غير ابمشر)

بمملواضيع املذكو ة أعاله،)أو التي ان)

شأنهم أن تشجع على تحقيق هدف)

الشركة وتطويره.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
يوسف بن تمشفين،) قم)5،)الطمبق)) 

 قم)3  - 93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد املسيــمح احمد عنوانه)ا))

طنجة)93333)طنجة املغرب.

السيد الريفي امهر عالء)عنوانه)ا))

طنجة)93333)طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد املسيــمح احمد عنوانه)ا))

طنجة)93333)طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (33 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م38م.

376I

GLOBE FIDUCIAIRE

DELI CORNER
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

4م  شم ع الز قطوني الطمبق 9  قم 

8م ، 33م3)، الدا  البيضمء املغرب

DELI CORNER شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي 63 زنقة 

فرانش كوات  وثير الدا  البيضمء - 

3333) الدا  البيضمء املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.393(45

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)7))ينمير)م)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

»63)زنقة فرانش كوات  وثير الدا )

البيضمء) الدا   ((3333 (- البيضمء)

املغرب«)إلى)»زنقة عين العمطي املثلث)

الذهبي الدا  البيضمء)-)3333))الدا )

البيضمء))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765355.

377I

BMA PARTNERS

FORASCO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

BMA PARTNERS

 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FORASCO شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دا  الديمنة  

دوا  لعرايش اونمغة الصويرة - 

33م44 الصويرة املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4349

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)3))ينمير)م)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

اونمغة) لعرايش  دوا   الديمنة  »دا  

33م44)الصويرة املغرب«) الصويرة)-)

إلى)»دوا أيت لحسن)-) ممعة سيدي)

الصويرة)) 5)م44) (- الصويرة) كموكي 

املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملصويرة))بتم يخ)3م)فبراير)

م)3))تحت  قم)م5.

378I

AMDE

GMKL INVEST SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GMKL INVEST SARL AU شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

سمية اقماة شهرزاد 3 الطمبق 5 

النخيل البيضمء - 3343) الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م)4)46

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) )م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 GMKL(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.INVEST SARL AU

-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجمز)

واكسسوا ات) اطم ات  وتصدير 

السيم ات

وبيع وتوزيع  ميع أنواع) شراء) (-

املنتجمت

أنواع) وتصدير  ميع  استيراد  (-

املنتجمت.

زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 5 الطمبق) (3 شهرزاد) اقماة  سمية 

الدا ) ((3343 (- البيضمء) النخيل 

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة فرح خلوقي):))33م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) خلوقي  فرح  السيدة 

 34 طمبق) (33 عمم ة) اقماة  انيم 

شقة)94)الرحمة))3)دا  بوعزة الدا )

البيضمء) الدا   ((3333 البيضمء)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) خلوقي  فرح  السيدة 

 34 طمبق) (33 عمم ة) اقماة  انيم 

شقة)94)الرحمة))3)دا  بوعزة الدا )

البيضمء) الدا   ((3333 البيضمء)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم)-.

379I

TY CONSULTING

LIXUS INDUSTRIE SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN (6

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

  LIXUS INDUSTRIE SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

 Ilot(n°72, وعنوان اقرهم اإل تممعي

 Lot(n°1, Tanger(Free(Zone -

33م93 طنجة املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(6765
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم تعيين) ((3(3 يونيو) 5م) املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 
NEILDEZ(Emmanuel)كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)88م39).
383I

G.MAO.CCF

STE AFAF BUS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE (4

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE AFAF BUS شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع  عبد 
العملي بنشقرون إقماة  اكمت9 زين9  
الطمبق 4 اكت9 6) فم3 شم ع  عبد 
العملي بنشقرون إقماة  اكمت9 زين9  
الطمبق 4 اكت9 6) فم3 33333 

فم3 املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
65989

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AFAF BUS
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نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

األشخمص.

شم ع)) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

اكمت9) ( عبد العملي بنشقرون إقماة)
زين9))الطمبق)4)اكت9)6))فم3 شم ع))

اكمت9) ( عبد العملي بنشقرون إقماة)
فم3) ((6 اكت9) (4 الطمبق) زين9 

33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الهاللي  الحسن  السيد 
الكرااة) ( حي) ( زنقة كروان) ((4  قم)

الخميسمت) 5333م) الخميسمت) م3)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الهاللي  الحسن  السيد 
الكرااة) ( حي) ( زنقة كروان) ((4  قم)

الخميسمت) 5333م) الخميسمت) م3)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (3( بتم يخ) بفم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)571/21.

Iم38

زوبير بوتغمم3

 STE GOLDEN BODY SARL
AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغمم3

اكنول املركز تمزة ، 35353، تمزة 

املغرب

 STE GOLDEN BODY SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

االنصم  حي اكال واد االيل تمزة - 

35333 تمزة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5777

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GOLDEN BODY SARL AU

 SALLE (: بإيجمز) الشركة  غرض 

.DE SPORT

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

(- تمزة) االيل  واد  اكال  حي  االنصم  

35333)تمزة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عبد الغني الفطري):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

الفطري) الغني  عبد  السيد 

تمزة) االيل  واد  اكال  حي  عنوانه)ا))

35333)تمزة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

الفطري) الغني  عبد  السيد 

تمزة) االيل  واد  اكال  حي  عنوانه)ا))

35333)تمزة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) بتمزة  االبتدائية 

م)3))تحت  قم))8.

38(I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

GALLUMAR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

GALLUMAR شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي احل 

تجم ي بوالد الطي9 العليم فم3 - 

33333 فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5مم66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GALLUMAR

تم ر) -م) (: غرض الشركة بإيجمز)

دوا ن

))-)اطعم

3)-)تربية وتسويق الد مج.

احل) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

(- فم3) العليم  الطي9  بوالد  تجم ي 

33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: اريم) حقبة  السيدة 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اريم  حقبة  السيدة 
م3  النمسم  قم) زنقة  بيروت  شم ع 

الزهو )) 33333)فم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
بوفلجة) البم ي  عبد  السيد 
عنوانه)ا))قطمع االلفة زنقة سد واد)
53ممم  ( العيميدة) ((7 املخمزن  قم)

سال املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) بفم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)633/2021.

383I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

JOUMANA INDUSTRIELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 JOUMANA INDUSTRIELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي اكت9 
بملطمبق اال �سي قطعة 59 تجزئة 

امسرة طريق عين السمن  - 33333 
فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
66395

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.JOUMANA INDUSTRIELLE

غرض الشركة بإيجمز):)-م)اشغل)

املحجر اع املعدات امليكمنيكية

))-)تم ر الرامل

3)-)نقل البضمئع.

اكت9) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

تجزئة) (59 قطعة) اال �سي  بملطمبق 

 33333 (- ( امسرة طريق عين السمن)

فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد اجالل احمد):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

((: العزيز) عبد  اسليممني  السيد 

533)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) احمد  اجالل  السيد 

الكبيرة)) الدا   االال  حي  ))م)  قم)

53333)اكنم3 املغرب.

العزيز) عبد  اسليممني  السيد 

زنقة) (48 الكرااة) شلرع  عنوانه)ا))

فم3) (33333 م  الزهو ) الصقر 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  اجالل  السيد 

الكبيرة)) الدا   االال  حي  ))م)  قم)

53333)اكنم3 املغرب

العزيز) عبد  اسليممني  السيد 

زنقة) (48 الكرااة) شلرع  عنوانه)ا))

فم3) (33333 م   الزهو ) الصقر 

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) بفم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)617/2021.

384I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

ERJATI TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

ERJATI TRANS شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 37م 
قطعة الال اوالتي طريق املنزل 

صفرو الطمبق االول  - 333م3 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

93م3

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (4

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 ERJATI(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.TRANS

النقل) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضمئع.

37م  (: اال تممعي) املقر  عنوان 
املنزل) طريق  اوالتي  الال  قطعة 
صفرو الطمبق االول)-)333م3)صفرو)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: ا  متي) يمسين  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ا  متي  يمسين  السيد 
املمنيم)443م6)املمنيم املمنيم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ا  متي  يمسين  السيد 
املمنيم)443م6)املمنيم املمنيم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتم يخ) ( االبتدائية بصفرو)

م)3))تحت  قم)62/2021.

385I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

NZALA MARKET SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT (3
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA(MAROC
 NZALA MARKET SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

 BD 75 وعنوان اقرهم اإل تممعي
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME(ETG(APPT(B
CASABLANCA 108 الدا البيضمء 

3))3) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
4893(9

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((9
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.NZALA MARKET SARL AU

غرض الشركة بإيجمز):)

اواد) وتصدير  استيراد  بيع  شراء)

التنظيف.

 BD  75 (: عنوان املقر اال تممعي)

 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETG APPT B

الدا البيضمء) CASABLANCA 38م)

3))3))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: الكمفي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33.333م)د هم للحصة)

بقيمة) 333م) (: .السيد احمد الكمفي)

33.333م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الكمفي  احمد  السيد 

الز قطوني) شم ع  الجماع  انزالة 
 (9493 البيضمء) اديونة  ((  قم)

الدا البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الكمفي  احمد  السيد 

انزالة الجماع شم ع الز قطوني  قم)) 

اديونة))9493))الدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765343.

386I

MARWA ACCESSOIR PNEU

MARWA ACCESSOIR PNEU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARWA ACCESSOIR PNEU

35 شم ع عبد هللا بن يمسين اقماة 

بلدون طمبق 7 املكت9  قم 8 ، 

3333)، الدا البيضمء املغرب
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 MARWA ACCESSOIR PNEU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 35 

شم ع عبد هللا بن يمسين اقماة 
بلدون طمبق 7املكت9 38 - 3333) 

الدا البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م48883

في) اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MARWA ACCESSOIR PNEU
غرض الشركة بإيجمز):)-اإلطم ات)

املستعملة أو إعمدة امللء
-تم ر

-استيراد وتصدير.
35)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
عبد هللا بن يمسين اقماة بلدون طمبق)
الدا البيضمء) ((3333  -  38 7املكت9)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  (: عبو) لطيفة  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيدة لطيفة عبو عنوانه)ا))م8 
33م6)  ( حي التضمان ح ح برشيد)

برشيد املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيدة لطيفة عبو عنوانه)ا))م8 
33م6)  ( حي التضمان ح ح برشيد)

برشيد املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)-.
387I

bemultico((بيمولتيكو

 LA COMPAGNIE DE
 CAMARADE GROS

OEUVRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
 قم 36م شقة  قم م3 الزيتون 

املعركة -اكنم3 ، 53363، اكنم3 
اكنم3

 LA COMPAGNIE DE
 CAMARADE GROS OEUVRES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 39 
الطمبق االول د ب 3م زنقة فم3 

حي االامل ويسالن اكنم3 - 53333 
اكنم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
5((33

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 COMPAGNIE DE CAMARADE

.GROS OEUVRES
االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

املختلفة او البنمء.
 39 :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
فم3) زنقة  3م) د ب) االول  الطمبق 
 53333 (- حي االامل ويسالن اكنم3)

اكنم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عبد العملي حمفظي):))343 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد احمد كريطي):))333)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد عمر الخملقي):))333)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

حمفظي) العملي  عبد  السيد 
د ب) (66 حي االزدهم   قم) عنوانه)ا))
 53383 ويسالن) املسيرة  شم ع  5م)

ويسالن املغرب.
عنوانه)ا)) كريطي  احمد  السيد 
9م3)ويسالن) م3) قم)  يمض ويسالن)

53383)ويسالن املغرب.
عنوانه)ا)) الخملقي  عمر  السيد 
زنقة) 3م) الطمبق االول د ب) (39  قم)
اكنم3) ويسالن  االامل  حي  فم3 

53383)ويسالن املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
حمفظي) العملي  عبد  السيد 
د ب) (66 حي االزدهم   قم) عنوانه)ا))
 53383 ويسالن) املسيرة  شم ع  5م)

ويسالن املغرب
عنوانه)ا)) كريطي  احمد  السيد 
9م3)ويسالن) م3) قم)  يمض ويسالن)

53383)ويسالن املغرب
عنوانه)ا)) الخملقي  عمر  السيد 
زنقة) 3م) الطمبق االول د ب) (39  قم)
اكنم3) ويسالن  االامل  حي  فم3 

53383)ويسالن املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)663.
388I

FISCALITY CONSULTING CENTER

CONST ARHAI SERVICES
إعالن اتعدد القرا ات

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc
CONST ARHAI SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: البهجة 
ارحلة  قم ) شطر )) تجزئة اقماة 
الحل أسكجو  - 43333 اراكش 

ااملغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
9م939.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
3)3))تم اتخمذ) 3))د نبر) املؤ خ في)

القرا ات التملية:)
قرا   قم)م3:)الذي ينص على اميلي:)
تحويل املقر اال تممعي الحملي للشركة)
 (( ))شطر) ان)»البهجة ارحلة  قم)
تجزئة اقماة الحل أسكجو اراكش«)
بوظهير قم37) ممعة) الى«دوا  

سعمدة اراكش«.)
على) ينص  الذي  (:3( قرا   قم)
بمبلغ) الشركة  اميلي:) فع  أسممل 
)433333م) اليون و ا بع ائة الف)
الف) ائة  ( ان) ليتحول  د همم 
وخمس) اليون  الى  )33333م)د هم 

ائة الف))533333م)د هم
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
على) ينص  الذي  (:34 بند  قم)
في) اال تممعي  املقر  تعيين  اميلي:)
»دوا  بوظهير قم37) ممعة سعمدة)

اراكش«
بند  قم)36:)الذي ينص على اميلي:)
 أسممل الشركة اصبح اليون وخمس)
حر ت كمالة) )533333م)) ائة الف)
و عن طريق الحسمب الجم ي) ( نقدا)
الحجماي...533333م  عمر  للسيد 

د هم))
على) ينص  الذي  (:37 بند  قم)
اميلي:) أسممل الشركة اصبح اليون)
)533333م) الف) ائة  وخمس 
د هم اقسم على خمسة عشر الف)
33مد هم) بقيمة) حصة  (( )5333م)
و) كمالة  حر ت  للحصةالواحدة 
للشريك الوحيدالسيد عمر) ( نسبت)

الحجماي))5333م)حصة.)
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3473)م.
389I

SOCIETE HAYAT VERTE AGRICOLE

 SOCIETE HAYAT VERTE
AGRICOLE SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE HAYAT VERTE
AGRICOLE

 ،LARACHE(BP 598 ، 92000
العرائش املغرب

 SOCIETE HAYAT VERTE
AGRICOLE SARL AU شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  

املوا عة دائرة و قيمدة العواارة - 
)35)9 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م588

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 SOCIETE HAYAT VERTE  :

.AGRICOLE SARL AU
العمل في) (: غرض الشركة بإيجمز)

املز عة)
الري) أنظمة  وتركي9  د اسمت 

املوضعية)
استلزامت) وبيع  ميع  استيراد 
الري و ميع املعدات واآلالت الالزاة)

للعمل وتجهيز املنتجمت الز اعية)؛.
دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

(- العواارة) قيمدة  و  دائرة  املوا عة 
)35)9)القصر الكبير املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: البمشم) حمزة  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) البمشم  حمزة  السيد 
دوا  املوا عة دائرة و قيمدة العواارة)

)35)9)القصر الكبير املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) البمشم  حمزة  السيد 
دوا  املوا عة دائرة و قيمدة العواارة)

)35)9)القصر الكبير املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 39 بتم يخ) ( االبتدائية بملقصر الكبير)

فبراير)م)3))تحت  قم)م7م.
393I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

CHAHDA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

CHAHDA CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 HAY : وعنوان اقرهم اإل تممعي
 LA(RASISTANCE(BLOC 16 N8
OUARZAZATE - 45000 و ززات 

املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م36م/م746.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) ((3(3 د نبر) م3) في) املؤ خ 
ذات) شركة  (CHAHDA CAR حل)
ابلغ  أسمملهم) املحدودة  املسؤولية 

اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)
 HAY LA RASISTANCE اإل تممعي)
 BLOC 6م N8 OUARZAZATE -
45333)و ززات املغرب نتيجة لقفل)

شركة.
و عين:

السيد)ة))احمد)))خيمل))و عنوانه)ا))
 BLOC 6م RASISTANCE  45333 8
ز ززات))املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
بتم يخ))3)د نبر)3)3))وفي و ززات)-)

45333)و ززات املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بو زازات))بتم يخ)35)فبراير)

م)3))تحت  قم)8)م.

Iم39

JURISMAG SARL

RAMA INVEST SARL
إعالن اتعدد القرا ات

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 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان اقرهم اال تممعي: زنقة 
أبو بكر األو همني زاوية  يوسف 

املصداغي، الفيليت الطمبق األ �سي 
3333) الدا  البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.339943
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
تم اتخمذ) م)3)) ينمير) 5م) املؤ خ في)

القرا ات التملية:)
على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)
تحويل) عقد  على  املوافقة  ( اميلي:)
سهم تعود الكيتهم للسيد) (333.333
 RAMA(عبد الرحيم أازيل)،)في شركة
INVEST SARL)،)لصملح السيد عبد)

النمصر أازيل)

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
النظمم) ان  (7 و) (6 املمدتين) تعديل 

األسم�سي)
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
الرحيم) عبد  السيد  استقملة  قبول 

أازيل))كمسير للشركة)
قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:)
أازيل) النمصر  عبد  السيد  تعيين 

كمسير للشركة ملدة غير احدودة
قرا   قم)5:)الذي ينص على اميلي:)

تحيين النظمم األسم�سي للشركة
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
الذي ينص على) (: و7) (6 بند  قم)
اميلي:))السيد عبد النمصر أازيل هو)

اململك الوحيد لجميع أسهم الشركة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))م7654.
39(I

شركة الحسيمة لالستشم ات ش.م.م

MARWANI CAR(
S.A.R.L (A.U 

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين اسير  ديد للشركة

شركة الحسيمة لالستشم ات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
  MARWANI(CAR(S.A.R.L (A.U(
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي )3 زنقة 

املحبس حي املنزه الحسيمة - 333)3 
الحسيمة املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(735
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تعيين) م)3)) ينمير) ((8 املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 
تبعم) كمسير وحيد  ( بويوزان اروان)

إلقملة اسير.
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
م3  بتم يخ) ( بملحسيمة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)37.
393I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

 EL OUADISS TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

 فع  أسممل الشركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 EL OUADISS TRAVAUX SARL
AU  شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

م3 اركز سكو ة  - 45333 و ززات  
املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م)م8.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) ((3(3 د نبر) ((8 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) »33.333).م)
»333.333.م  إلى) د هم«) »33.333م)
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بو زازات))بتم يخ)38)فبراير)

م)3))تحت  قم)36م.
394I

الحسين فمضيل

GENESIS ROAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الحسين فمضيل
اكت9  قم 5م، املجمع املنهي ،تجزئة 
) شم ع عالل الفم�سي، إقماة حرف 

ب، اراكش ، 43333، اراكش 

املغرب
GENESIS ROAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

399  قم 7 ، الحي الصنمعي 
املسم ،اراكش - 43333 اراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

79)ممم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GENESIS ROAD
اعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اتنوعة او البنمئية
)تهيئة املسمحمت الخضراء)

تم ر اواد بنمء).
تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الصنمعي) الحي  (،7 399) قم)
اراكش) (43333 (- املسم ،اراكش)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد))بالوي احمد):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد براي هشمم)):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد))بالوي احمد عنوانه)ا)))54 
،اراكش) ،زنقة السو يون اارشيش)

43333)اراكش املغرب.
 94 السيد براي هشمم))عنوانه)ا))
،اراكش) اكيوض) ابروكة  ،تجزئة 

43333)اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا))) احمد  بالوي  ( السيد)

اارشيش) السو يون  زنقة  (،54

،اراكش)43333)اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)663م.

395I

G.MAO.CCF

STE MSALEK TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE (4

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE MSALEK TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 47) 

حي القد3 بنسودة فم3  قم 47) 

حي القد3 بنسودة فم3 33333 

فم3 املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.58365

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 شتنبر) (34 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

)ة))حفيظ العلوي)) تفويت السيد)

65م)حصة ا تممعية ان) الصو�سي)

)ة)) السيد) ( 333)حصة لفمئدة) أصل)

شتنبر) (34 بتم يخ) ( ااسملك) ( حسمم)

.(3(3

تفويت السيد))ة)))حفيظ العلوي))

65م)حصة ا تممعية ان) الصو�سي)

)ة)) السيد) ( 333)حصة لفمئدة) أصل)

شتنبر) (34 بتم يخ) ( الو داني) اروان 

.(3(3

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((( بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)489/021.

396I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

TOUDA AFSSAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

TOUDA AFSSAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 839 

تيجمي لجديد تم ايكت و ززات - 

45333 و ززات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3737م

في) اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 ينمير) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TOUDA AFSSAT

تمسيس) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

شركة.

 839 (: اال تممعي) املقر  عنوان 

(- و ززات) تم ايكت  لجديد  تيجمي 

45333)و ززات املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد  ممل اواالل):))933)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

33م  ( (: اوسعيد) نمدية  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد  ممل اواالل):)933)بقيمة)

33م)د هم.
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33م  (: اوسعيد) نمدية  السيدة 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اواالل  السيد  ممل 

333)م  ( تمم ة) (34 فضيلة) تجزئة 

تمم ة املغرب.

السيدة نمدية اوسعيد عنوانه)ا))

 45333 ( بنمصر) حسمين  سيدي 

و ززات املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيدة نمدية اوسعيد عنوانه)ا))

 45333 ( بنمصر) حسمين  سيدي 

و ززات املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بو زازات))بتم يخ)مم)فبراير)

3)3))تحت  قم))9.

397I

Audimi

BETTER AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca(maroc

BETTER AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
 حمل املسكيني، برج اليمقوت، عمم ة 

ب، الطمبق )،  قم 4، )اكت9  قم 

))  - 3)م3) الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489787

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BETTER AUTO

الصيمنة) (: غرض الشركة بإيجمز)

انواع) وإصالح  ميع  التقنية 

اواد) (، اإلطم ات) واآلالت:) السيم ات 

الفراال) (، تكييف الهواء) (، التشحيم)

،)تغيير الزيت)،)أعممل الهيكل والطالء)

(، البطم ية) (، الصدامت) امتص  (،

اإللكتروني,...) اإلصالح  (، الكهربمء)

والتشخيص)،)….

امللحقمت) وتصدير  استيراد  (-

للسيم ات) االستهالكية  واملواد 

واآلالت….

،) ميع العمليمت) وبشكل عمم) (-

أو) العقم ية  أو  املنقولة  أو  التجم ية 

املتعلقة بشكل) ( اململية أو الخدامت)

ابمشر أو غير ابمشر بملغرض أعاله..

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 حمل املسكيني،)برج اليمقوت،)عمم ة)
ب،)الطمبق))،) قم)4،))اكت9  قم)))  

- 3)م3))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 653 ( (: زوالين) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 353 ( (: سعيد) بن  احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد عبد هللا زوالين عنوانه)ا))

 (6333 ( برشيد) املدنية  تجزئة  7م)

برشيد املغرب.

السيد احمد بن سعيد عنوانه)ا))
بني االل) (44 8) قم) حي االال بلوك)

3333))بني االل املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد عبد هللا زوالين عنوانه)ا))

 (6333 ( برشيد) املدنية  تجزئة  7م)

برشيد املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)-.

398I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

 SKOURA PLANET SERVICES

SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 SKOURA PLANET SERVICES

SARL AU  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اركز 

سكو ة و ززات  - 45333 و ززات 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.6775

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) ((3(3 د نبر) م3) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) (9.833.333«

 9.933.333« إلى) د هم«) »33.333م)

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بو زازات))بتم يخ)38)فبراير)

م)3))تحت  قم)35م.

399I

STE ZIZ COMPTA

 STE AL BRA DARAA  SARL

AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE(AL(BRA(DARAA  SARL(AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي قصر 
تمعركيت  اوفو3 الرشيدية  - 

353)5 الرشيدية  املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
4463م

في) اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE AL(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

. BRA DARAA  SARL AU
اشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اختلفة او البنمء
االستغالل الفالحي)
التصدير و االستراد

قصر) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
(- ( الرشيدية) اوفو3  ( تمعركيت)

353)5)الرشيدية))املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد ابراهيم االنصم ي):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
االنصم ي) ابراهيم  السيد 
اوفو3) تمعركيت  قصر  عنوانه)ا))
الرشيدية))353)5)الرشيدية املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
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االنصم ي) ابراهيم  السيد 
اوفو3) تمعركيت  قصر  عنوانه)ا))

الرشيدية)353)5)الرشيدية املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملرشيدية))بتم يخ)8))ينمير)

م)3))تحت  قم)39م.

433I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE SWIK ONLINE Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن  لون  

اكمت9 أشرف،  اكت9  4م الطمبق  
FES MAROC ،33333 ، 3فم  (
 SOCIETE(SWIK(ONLINE(Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 34) 
C تجزئة  يمض اليمسمين طريق عين 
الشقف فم3 - 33333 فم3 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م9م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SOCIETE(SWIK(ONLINE(Sarl
تسويق) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
املواد) و  ميع  الفواكه  و  الخضر 

الغذائية عبر االنترنيت
النيكوص.

عنوان املقر اال تممعي):) قم)34) 
C)تجزئة  يمض اليمسمين طريق عين)
الشقف فم3)-)33333)فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):

السيد الحسن سو�سي زكمني):)533 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة.

 533 ( (: نمشمد) نسرين  السيدة 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

زكمني) سو�سي  الحسن  السيد 
الجميل) الهواء) تجزئة  (37 عنوانه)ا))
 33333 فم3) احرازم  سيدي  طريق 

فم3 املغرب).
عنوانه)ا)) نمشمد  نسرين  السيدة 
3))زنقة اامم الجويني الشقة)5)لبيطم)
الدكم ات فم3)33333)فم3 املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
زكمني) سو�سي  الحسن  السيد 
الجميل) الهواء) تجزئة  (37 عنوانه)ا))
 33333 فم3) احرازم  سيدي  طريق 

فم3 املغرب)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) بفم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم))73.
Iم43

Société(somicoc

شركة أغاطريس
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société(somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة أغمطريس  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 4مم 
تجزئة  يمض اليمسمين طريق عين 

الشقف اشرف الدكمن  قم 6 فم3 
- 33333 فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م)م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 
بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

أغمطريس).
النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
االستيراد) اع  والدولي  الوطني 

والتصدير.
عنوان املقر اال تممعي):) قم)4مم 
عين) طريق  اليمسمين  تجزئة  يمض 
6)فم3) الشقف اشرف الدكمن  قم)

- 33333)فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد الذهبي الحجوجي)):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الحجوجي)) الذهبي  السيد 
عنوانه)ا))دوا  لخرابشة عين الشقف)
فم3) (33333 فم3) يعقوب  اوالي 

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
الحجوجي)) الذهبي  السيد 
عنوانه)ا))دوا  لخرابشة عين الشقف)
فم3) (33333 فم3) يعقوب  اوالي 

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)639/2021.
43(I

CANOCAF SARL

RIJA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شم ع الجيش امللكي زنقة الخنسمء 

 قم 7 الطمبق الثمني  قم 33 
 NADOR ،6(333 ، النمظو

MAROC

RIJA PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

لعرا�سي  قم 33 - 333)6 النمظو   

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489م)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 RIJA (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PROMO

غرض الشركة بإيجمز):)ماالنعمش)

/3 العقم ات) في  تم ر  (/( العقم ي)

االستيراد و التصدير.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

النمظو )) (6(333  -  33 لعرا�سي  قم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: الجم ي اصطفى) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: احمد) الجم ي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد الجم ي اصطفى عنوانه)ا))

حي لعري الشيخ الزنقة)33)الرقم)9) 

333)6)النمظو ))املغرب.

عنوانه)ا)) احمد  الجم ي  السيد 

حي لعري الشيخ الزنقة)33)الرقم)9) 

333)6)النمظو ))املغرب.
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والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

السيد الجم ي اصطفى عنوانه)ا))
حي لعري الشيخ الزنقة)33)الرقم)9) 

333)6)النمظو ))املغرب)
عنوانه)ا)) احمد  الجم ي  السيد 
حي لعري الشيخ الزنقة)33)الرقم)9) 

333)6)النمظو ))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم)73م.
433I

او وكو كوابتونس اكمونت

CAMELINNI IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

او وكو كوابتونس اكمونت
شقة 7م الطمبق 4 برج انم ة ) 

ادخل ا شم ع عبد الكريم الخطمبي 
، 43333، اراكش املغرب

CAMELINNI IMMO  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : فيال 3م 
الكية حديقة اسممء الويدان  - 

43333 اراكش املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.36347

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) ((3(3 نونبر) (34 املؤ خ في)
شركة ذات) ( (CAMELINNI IMMO
ابلغ  أسمملهم) املحدودة  املسؤولية 
اقرهم) وعنوان  د هم  3.333م)
حديقة) الكية  3م) فيال) اإل تممعي 
اراكش) (43333 (- ( الويدان) اسممء)

املغرب نتيجة لبيع املقر اإل تممعي.
و عين:

بيير) سيبمستيمن  السيد)ة))
3م  كمايليني و عنوانه)ا)) ( كريستوف)
333م3  ( طريق اسدود لويزا بمولين)

تولوز فرنسم كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
3م  وفي فيال) ((3(3 نونبر) (34 بتم يخ)
(- ( الويدان) اسممء) حديقة  الكية 

43333)اراكش املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

نونبر) (34 بتم يخ) ( بمراكش) التجم ية 

3)3))تحت  قم)))35)م.

434I

نوغل9

ARABIDA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نوغل9

تقسيم  يزانم) ( طمبق4) (، (7 شقة)

(، اكنم3) أكو اي  طريق  ابروكة 

53333،)اكنم3 املغرب

ARABIDA)شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  والد)
 53333 (-  حمون عين كراة اكنم3)

اكنم3 املغرب

اسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

احدودة ذات الشريك الوحيد)
 قم التقييد في السجل التجم ي):)

75م)5

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ARABIDA

تم ر) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

العطو  بملتقسيط.

:)دوا  والد) عنوان املقر اال تممعي)
 53333 (-  حمون عين كراة اكنم3)

اكنم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيدة اشبق حفيظة)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة اشبق حفيظة عنوانه)ا))
حي التقدم اكنم3) ((9 زنقة) م)  قم)

53333)اكنم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيدة اشبق حفيظة عنوانه)ا))
حي التقدم اكنم3) ((9 زنقة) م)  قم)

53333)اكنم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((9 بتم يخ) ( بمكنم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)589.
435I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

TOMOR TRAVEL SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 TOMOR TRAVEL SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي اوالي 
 شيد زاكو ة - 47933 زاكو ة 

الغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(739

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)3))ينمير)م)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
 47933 (- زاكو ة) »حي اوالي  شيد 
املنصو ) »حي  إلى) الغرب«) زاكو ة 
 47933  -  45933 زاكو ة) الدهبي 

زاكو ة))الغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بو زازات))بتم يخ)م3)فبراير)

م)3))تحت  قم)49.
436I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T(CS

 EFERENCE METIERS(
INDUSTRIELS (R.M.I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA--
CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL(MASSAR(ROUTE
 DE(SAFI(APPT(N°9 2EME

 ETAGE(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
 EFERENCE METIERS(

INDUSTRIELS (R.M.I شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي اسكجو  
االزدهم  3 عمم ة 3م شقة 34 
املحمايد 9 - 43333  اراكش  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

99)ممم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 EFERENCE METIERS(  :

.INDUSTRIELS (R.M.I
غرض الشركة بإيجمز):)-مالتد ي9)
 3- صيمنة) اعممل  ((- واالستشم ات)
التمثيل التجم ي للشركمت األ نبية..

عنوان املقر اال تممعي):)اسكجو )
 34 شقة) 3م) عمم ة) (3 االزدهم )
املحمايد)9 - 43333))اراكش))املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
 63 ( (: ( لحسن) احميميد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 (3 ( (: ( حمزة) احميميد  السيد 
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حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد احميميد زين9):))3))حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد احميميد لحسن))عنوانه)ا))
3م)شقة) 3)عمم ة) اسكجو  االزدهم )
اراكش) (43333  9 املحمايد) (34

املغرب.
السيد احميميد حمزة))عنوانه)ا))
3م)شقة) 3)عمم ة) اسكجو  االزدهم )
اراكش) (43333  9 املحمايد) (34

املغرب.
السيدة احميميد زين9 عنوانه)ا))
3م)شقة) 3)عمم ة) اسكجو  االزدهم )
اراكش) (43333  9 املحمايد) (34

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد احميميد لحسن))عنوانه)ا))
3م)شقة) 3)عمم ة) اسكجو  االزدهم )
اراكش) (43333  9 املحمايد) (34

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3م35)م.
437I

ALTERNATIVES(AUDIT(&(EXPERTISE

Hands 8
شركة املسمهمة

 فع  أسممل الشركة

 ALTERNATIVES(AUDIT &
EXPERTISE

شم ع السالم طمبق 6  قم 4م ، 
93333، طنجة املغرب

Hands 8 شركة املسمهمة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 

 LOT(N°E, ZONE(FRANCHE
 D’EXPORTATION DE

 TANGER AUTOMOTIVE
 CITY, COMMUNE(JOUAMAA

 PROVINCE FAHS-ANJRA,
 TANGER - 90000 TANGER

.MAROC
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.84389

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) ((3(3 أكتوبر) ((( في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
أي) د هم«) »9.996.833مم)
إلى) د هم«) »8مم.73).557) ان)
طريق) عن  د هم«) »8م69.9).677)
الشركة) ديون  اع  اقمصة  إ راء) (:

املحددة املقدا  و املستحقة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم))6)م.
438I

ALLEGEANCE CONSULTING

FINCA DE CABO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
سمحة الرودني تقمطع شم ع طمنطمن 
و شم ع لبنمن اقماة لينى  قم م5&53 

، 93333، طنجة املغرب
FINCA DE CABO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو  
التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي )5) 
تطوان قماة فر3 بلوك ب الطمبق ) 

 قم 7 - 93333 تطوان املغرب .
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(3733

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) م)3)) ينمير) ((6 املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ابلغ  أسمملهم) ( ( (FINCA DE CABO
اقرهم) وعنوان  د هم  3.333م)
فر3) قماة  تطوان  ((5( اإل تممعي)
 93333  -  7 )) قم) بلوك ب الطمبق)
ا ممع) (: ل) نتيجة  ( املغرب) تطوان 

الشركمء)على التصفية)..
 (5( ب) التصفية  اقر  حدد  و 
تطوان قماة فر3 بلوك ب الطمبق)) 

 قم)7 - 93333)تطوان))املغرب).)
و عين:

الوزاني) هشمم  السيد)ة))

تجزئة) املجمهدين  طريق  وعنوانه)ا))

املسجد فيال)4)طنجة))93333)طنجة))

املغرب))كمصفي))ة))للشركة.

السيد)ة))احمد اازين وعنوانه)ا))

شم ع اوالي  شيد تجزئة املجمهدين)

املغرب)) طنجة  (93333 ( طنجة)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  :تم 

فبراير) (38 بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)78).

439I

sacompta(sarl(au

SOCIETE SEHTA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

sacompta(sarl(au

44) شم ع الجيش امللكي ايسو  ، 

53)33، ايسو  املغرب

SOCIETE SEHTA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 AVENUE وعنوان اقرهم اإل تممعي

  HASSAN II QUAETIER PAM

MISSOUR 33250 بوملمن املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

659م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) م)3)) فبراير) (38 في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»433.333)د هم«)أي ان)»33.333م 

عن) د هم«) (533.333« إلى) د هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( االبتدائية ببوملمن)

م)3))تحت  قم)28/2021.

3Iم4

csn(agency

csn agency
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

csn(agency

)4 زنقة الكطمف الشقة  قم 3 

حي املسيرة بركمن ، 63333، بركمن 

املغرب

csn(agency شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي )4 زنقة 

الكطمف الشقة  قم 3 حي املسيرة 

بركمن  - 63333 بركمن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7567

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 csn (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.agency

التسويق) (: غرض الشركة بإيجمز)

الرقمي.
زنقة) (4( (: عنوان املقر اال تممعي)

املسيرة) حي  (3 الشقة  قم) الكطمف 

بركمن))-)63333)بركمن املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد سفيمن صملح):))53))حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

53))حصة) ( (: السيد انم3 صملح)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) صملح  سفيمن  السيد 
املسيرة) حي  (4( الكطمف  قم) زنقة 

بركمن)63333)بركمن املغرب.
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السيد انم3 صملح عنوانه)ا))دوا )
السليممنية زكزل بركمن)63333)بركمن)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صملح  سفيمن  السيد 
املسيرة) حي  (4( الكطمف  قم) زنقة 

بركمن)63333)بركمن املغرب
السيد انم3 صملح عنوانه)ا))دوا )
السليممنية زكزل بركمن)63333)بركمن)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((8 بتم يخ) ( ببركمن) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)49.

Iمم4

VIE NEGOCE SARL

VIE NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة)

VIE NEGOCE SARL
 DR ZAOUITE EL FATH CT

 ERROUHA(ZAGORA(BP300 ،
47933، زاكو ة املغرب

VIE NEGOCE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اال تممعي دوا  زاوية 
الفتح الجممعة الترابية الروحم  

صندوق البريد  قم 333 - 47933 
زاكو ة املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م77).
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 د نبر) )م) في) املؤ خ 
نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):
تم ر اللوازم املكتبية

تكنولو يم) اعدات  تم ر 
املعلوامت

تم ر اللوازم املد سية
تم ر املواد الغدائية العماة

تم ر الفواكه الجمفة أو الخضر
تم ر الفواكه أو الخضر الطمز ة

تم ر األسممك

خبمز
تم ر الحلويمت.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
ينمير) 8م) بتم يخ) ( االبتدائية بزاكو ة)

م)3))تحت  قم)9م.

I)م4

FIDUCIAIRE

HBM DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
HBM DECO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي : 537م 
حي الجديد فم3 سميس 537م حي 
الجديد فم3 سميس 33333 فم3 

املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3م576.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) 8م)د نبر) املؤ خ في)
HBM DECO)شركة ذات املسؤولية)
33.333م  ابلغ  أسمملهم) املحدودة 
اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 
537م)حي الجديد فم3 سميس)537م 
 33333 سميس) فم3  الجديد  حي 

فم3 املغرب نتيجة اللوبمء.
و عين:

سبعي) الحفيظ  عبد  السيد)ة))
زنقة أسماة) 3م)  كراكي و عنوانه)ا))
ابن زيد)33333)فم3 املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
537م  وفي) ((3(3 د نبر) 8م) بتم يخ)
حي) 537م) حي الجديد فم3 سميس)
فم3) (33333 سميس) فم3  الجديد 

املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((8 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)467/2021.

3Iم4

SOFICODEX

ARROUSAT ELAHLAM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOFICODEX

م4 زنقة ابن بطوطة الطمبق الثمني 

و الثملث ، د ب عمر ، )333)، الدا  

البيضمء املغرب

ARROUSAT ELAHLAM  شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : اركز 
 يمض م6، زاوية شم ع اللة اليمقوت 

و اصطفى املعمني  قم 69 الطمبق 

الثمني - 3333) الدا البيضمء 

املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.395769

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تقر  حل) )3)د نبر) املؤ خ في)

شركة) ( (ARROUSAT ELAHLAM

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد ابلغ  أسمملهم)3.333))د هم)

اركز) اإل تممعي  اقرهم  وعنوان 
زاوية شم ع اللة اليمقوت) م6،)  يمض)

الطمبق) (69 املعمني  قم) اصطفى  و 

الثمني)-)3333))الدا البيضمء)املغرب)

نتيجة الملنمفسة،)قلة الزبمئن.

و عين:

الضمهر) ( احمد) السيد)ة))

احمد) شم ع  (666 وعنوانه)ا))

السمد3 الطمبق)5)الشقة)6 3333) 

البيضمء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

اركز) وفي  ((3(3 د نبر) (3( بتم يخ)
زاوية شم ع الل اليمقوت) م6،)  يمض)

الطمبق) (69 املعمني  قم) اصطفى  و 

الثمني)-)3333))الدا البيضمء)املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)53)765.

4Iم4

CASA COMPTES

 MAGHREB NUT

 PROCESSORS COMPANY

MNPC باختصار
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

 MAGHREB NUT PROCESSORS

 MNPC  بمختصم COMPANY

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي )3) شم ع 

عبد املوان الطمبق السفلي  قم 5 - 

33333 الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

479857

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (3(

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 MAGHREB NUT PROCESSORS

.MNPC( بمختصم(COMPANY

سحق) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الفواكه املجففة

-)استيراد و تصدير.

 (3( (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع عبد املوان الطمبق السفلي  قم)

5 - 33333)الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: دادون) اد يس  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) دادون  اد يس  السيد 
سيدي) 8مم) م) قم) لكولين) تجزئة 
البيضمء) الدا   (33333 اعروف)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) دادون  اد يس  السيد 
سيدي) 8مم) م) قم) لكولين) تجزئة 
البيضمء) الدا   (33333 اعروف)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

نونبر)3)3))تحت  قم)74م754.

5Iم4

SOFICODEX

FULL FOOD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
م4 زنقة ابن بطوطة الطمبق الثمني 

و الثملث ، د ب عمر ، )333)، الدا  
البيضمء املغرب

FULL FOOD شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي م7، اقماة 
ابن بطوطة، زاوية ابن بطوطة وعبد 
الكريم الديو ي الطمبق م الرقم 3 - 

33م3) الدا البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م48957

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 FULL (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.FOOD

تأ ير) ( (: بإيجمز) الشركة  غرض 

األصول التجم ية.

التجم ية لجميع) تأ ير األصول  (•

األنشطة

•)خضروات.

العمليمت) أعم  ميع  وبشكل  (•

أو) اململية  أو  التجم ية  أو  الصنمعية 

العقم ية

تتعلق بشكل ابمشر أو غير ابمشر)

أن) املحتمل  ان  أو  الشركة  بغرض 
تعزز اصملحهم)،)بمم في ذلك التعمون)

في  ميع األشكمل)،)في  ميع العمليمت)

أو الشركمت أو الشركمت ذات الغرض)

املممثل أو اإلضمفي.).

عنوان املقر اال تممعي):)م7،)اقماة)
ابن بطوطة،)زاوية ابن بطوطة وعبد)

 -  3 م)الرقم) الكريم الديو ي الطمبق)

33م3))الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السوق) خملد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

333م  (: السوق) خملد  السيد  (

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) السوق  خملد  السيد 

البشير) زنقة  االستقرا   اقماة 

 (3333 7م  االبراهيمي  قم)

الدا البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) السوق  خملد  السيد 

البشير) زنقة  االستقرا   اقماة 

 (3333 7م  االبراهيمي  قم)

الدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))5)765.

6Iم4

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE ABDOUAZIZ
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األ بعمء الغرب ، 4333م، 

سوق األ بعمء الغرب املغرب
STE ABDOUAZIZ شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة واد 
املخمزن  قم 44م عربموة - 33م4م 

سوق األ بعمء الغرب املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(5383

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) 7م3)) أبريل) م3) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
تفويت السيد))ة))احمد))تسريت)
 53 أصل) ان  ا تممعية  حصة  (53
عبدهللا) )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

بوكضرير بتم يخ)م3)أبريل)7م3).
عبدالعزيز) )ة)) السيد) تفويت 
ا تممعية ان) حصة  (53 بوكضرو )
)ة)) السيد) ( حصة لفمئدة) (53 أصل)
أبريل) م3) بتم يخ) بوكضرير  عبدهللا 

7م3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
الغرب)) اال بعمء) بسوق  االبتدائية 
بتم يخ)39)فبراير)م)3))تحت  قم))9.

7Iم4

FIDUCIAIRE

HMM LINE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

HMM LINE شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 47م 

عقبة القميد الخمم  بمب الخوخة - 

33333 فم3 املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.34377

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في))))د نبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
عقبة القميد الخمم  بمب) 47م) » قم)

إلى) فم3 املغرب«) (33333 (- الخوخة)
 4 تجزئة الوفمء) م3م) تجزئة) م) » قم)

طريق صفرو)-)33333)فم3))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (34 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)571/2021.

8Iم4

CASA COMPTES

ARASKIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

ARASKIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي )3) شم ع 

عبد املوان الطمبق السفلي  قم 5 - 

33333 الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

476357

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ARASKIN

-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجمز)

األ هزة) وصيمنة  وتوزيع  وتصدير 

الطبية.

-)استيراد وتصدير وتوزيع وترويج)

املنتجمت شبه الصيدالنية)؛

الوثمئق) وإنتمج  ميع  تصميم  (-

واألدوات الفنية للمعلوامت واإلعالن)

والترويج لهذه املنتجمت)؛

تنظيم دو ات تد يبية وندوات) (-

املذكو ة) بمملوضوعمت  تتعلق 

التسويقية) املشو ة  وتقديم  أعاله 

واإلدا ية؛

يتعلق) اشروع  وتنفيذ  د اسة  (-

بمألنشطة املذكو ة أعاله.

-)هدايم الشركة.

 (3( (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع عبد املوان الطمبق السفلي  قم)

5 - 33333)الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة سمية عزاي):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد احمد السبمعي عبد الحي)

حصة بقيمة) (533 ( (: السبمعي شلبي)

33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة سمية عزاي عنوانه)ا))7) 

شقة) (( الصنجم ي طمبق) بهمء) زنقة 

البيضمء) الدا   (33333 املعم يف) (8

املغرب.

السيد احمد السبمعي عبد الحي)

السبمعي شلبي عنوانه)ا))كفر الشيخ))

33333)كفر الشيخ اصر.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا))) عزاي  سمية  السيدة 
شقة) (( الصنجم ي طمبق) بهمء) زنقة 
البيضمء) الدا   (33333 املعم يف) (8

املغرب
السيد احمد السبمعي عبد الحي)
السبمعي شلبي عنوانه)ا))كفر الشيخ))

33333)كفر الشيخ))اصر
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (3 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

أكتوبر)3)3))تحت  قم)753675.

9Iم4

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

 VALNORD DE TANGER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفمة شريك

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM
 RUE DE LA LIBERTE N°7مC
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
  VALNORD DE TANGER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي )4 عمر 

ابن الخطمب - 93333 طنجة 
املغرب.

وفمة شريك
 قم التقييد في السجل التجم ي 

8993م.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)8م)فبراير)3م3))تم اإلعالم)
الشريك لطيفة عربي غرنطي) بوفمة 
(
ً
تبعم الو ثة  على  حصصه  توزيع  و 
د نبر) ((7 في) املؤ خ  اإل اثة  لرسم 

3م3))بملشكل األتي):
السيد)ة))عمي شريفي علوي))،))م 

حصة).
شريفي) احمد  اوالي  السيد)ة))

علوي))،))3)حصة).
شريفي) عتممن  اوالي  السيد)ة))

علوي))،))3)حصة).
((، ( السيد)ة))اسممء)شريفي علوي)

م)حصة).

السيد)ة))الهمم شريفي علوي))،))م 

حصة).

السيد)ة))سوايه شريفي علوي))،))

م)حصة).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

أبريل) 3م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

3م3))تحت  قم)434م.

4(3I

FIDUCIAIRE

HBM DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

HBM DECO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 537م حي 

الجديد فم3 سميس - 33333 فم3 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

3م576.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تقر  حل) مم)د نبر) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ  أسمملهم) ( (HBM DECO

اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)

فم3) الجديد  حي  537م) اإل تممعي)

سميس)-)33333)فم3 املغرب نتيجة)

ل):)الوبمء.

و حدد اقر التصفية ب)537م)حي)

33333)فم3) (- الجديد فم3 سميس)

املغرب.)

و عين:

)سبعي) ( ( عبد الحفيظ) السيد)ة))
3م)زنقة أسماة) الركراكي و عنوانه)ا))

ابن زيد)33333)فم3 املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

ينمير) 5م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)223/2021.

Iم)4

FIDUCIAIRE BAMMOU

FLAMAZING

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA(Maroc

FLAMAZING شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) شم ع 

احمد شوقي وايد غرنيت بلوك ب 

املحل  قم 7 و 6 - 4333م القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

58653

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 3م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.FLAMAZING

غرفة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الشمي

الو بمت السريعه

اآليس) صمنع  أو  املعجنمت  طمهي 

كريم.
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6))شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
بلوك ب) غرنيت  وايد  احمد شوقي 
املحل  قم)7)و)6 - 4333م)القنيطرة)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: ز وال) بسمة  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ز وال  بسمة  السيدة 
اوالي) الشوقي  أحمد  ( زاوية) (5(
القنيطرة) 4333م)  5 شقة) سليممن 

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ز وال  بسمة  السيدة 
اوالي) الشوقي  أحمد  ( زاوية) (5(
القنيطرة) 4333م)  5 شقة) سليممن 

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 3( بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)33)م8.

4((I

CASA COMPTES

VAL ATLAS AGRICOLE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

VAL ATLAS AGRICOLE شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي )3) شم ع 
عبد املوان الطمبق السفلي  قم 5 - 

33333 الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م46335

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 فبراير) م))
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 VAL (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ATLAS AGRICOLE
-) ميع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
األنشطة الز اعية املتعلقة بملفمكهة)

والخضروات واملمشية.
سواء) ز اعي  انتج  أي  إنتمج  (-
لفمئدة) أو  نفسهم  الشركة  لفمئدة 

الغير..
 (3( (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شم ع عبد املوان الطمبق السفلي  قم)

5 - 33333)الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
بنكيران) عالل  اهدي  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
بنكيران) عالل  اهدي  السيد 
فرانكالن) شم ع  ((4 عنوانه)ا))
الدا  البيضمء) (33333  وزفيلت انفم)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
بنكيران) عالل  اهدي  السيد 
فرانكالن) شم ع  ((4 عنوانه)ا))
الدا  البيضمء) (33333  وزفيلت انفم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ام 3)3)3))تحت  قم)4مم734.

4(3I

CASA COMPTES

RD LUXURY HOME
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

RD LUXURY HOME شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي )3) شم ع 
عبد املوان الطمبق السفلي  قم 5 - 

33333 الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م47453

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) 7م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 RD (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LUXURY HOME
وكملة) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ية،
أو) بيع  أو  شراء) في  التدخل  (-
ألغراض) املبمني  تأ ير  أو  استبدال 

سكنية أو صنمعية أو تجم ية)،
بشأن) واملشو ة  التفموض  (-
تقديم) (، والتأ ير) البيع  العقم ات:)
تقييم) (، الشراء) بشأن  املشو ة 

البضمئع)...
بين) الوسمطة  بأعممل  القيمم  (-
طرفين أو أكثر ان أ ل إتممم عملية)
شراء)أو بيع أو تأ ير ابمٍن)أو أعممل أو)
أسهم شركة تتعلق بمبنى أو صندوق)

عمل
-)تسيير اإليجم 

بجميع) املختلفة  البنمء) أعممل  (-
أنواعهم

والهندسة) التجزئة  أشغمل  (-
املعمم ية.

-)تنظيم وتسيير املنمسبمت..
 (3( (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شم ع عبد املوان الطمبق السفلي  قم)

5 - 33333)الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيدة  يم دهبي):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيدة  يم دهبي عنوانه)ا))اقماة)
 3 شقة) م) طمبق) (35 فرحتين عمم ة)
الدا ) (33333 بوزيمن) احمد  احج 

البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيدة  يم دهبي عنوانه)ا))اقماة)
 3 شقة) م) طمبق) (35 فرحتين عمم ة)
الدا ) (33333 بوزيمن) احمد  احج 

البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 35 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

أكتوبر)3)3))تحت  قم)748397.

4(4I

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

 VALNORD DE TANGER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين اسير  ديد للشركة

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM
 RUE DE LA LIBERTE N°7مC
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
   VALNORD DE TANGER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي )4 

عمرابن الخطمب - 93333 طنجة 
املغرب.
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تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

8993م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تعيين) 3م3)) فبراير) 8م) املؤ خ في)

السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

احمد) واوالي  عمي  علوي  شريفي 

واوالي عثممن كمسير آخر

تبعم لوفمة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

أبريل) 3م) بتم يخ) بطنجة  التجم ية 

3م3))تحت  قم)434م.

4(5I

ELITE ADVISORS S.A.R.L A.U

BLEU CAP SARL

إعالن اتعدد القرا ات

ELITE ADVISORS S.A.R.L A.U

Casablanca(Maroc ،3 ، -

BLEU CAP SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: دوا  

أوالد عمرو الفقرا ، بوسكو ة، 

الدا  البيضمء. - - بوسكو ة، الدا  

البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م))487.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)5))د نبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م3:) قرا   قم)

بمبلغ) الشركة  اميلي:) فع  أسممل 

أي ان) د هم  (2.000.000،00 قد ه)

)الرأسممل) د هم) (2.000.000،00

 4.000.000،00 إلى) للشركة)) الحملي 

للشركة)) الجديد  )الرأسممل  د هم)

ديون) اع  اقمصة  إ راء) طريق  عن 

الشركة املحددة املقدا  و املستحقة

على) ينص  الذي  (:3( قرا   قم)

اميلي:)تحويل املقر اال تممعي للشركة)

ان املقر الحملي):)ام تيل)،م77)،)سيتي)

(: املقرالجديد) الى  تطوان  (،  ردان)

بوسكو ة،) (، دوا  أوالد عمرو الفقرا)

الدا  البيضمء.))))تم اإليداع القمنوني)

بتم يخ) بتطوان  االبتدائية  بمملحكمة 

6))ينمير)م)3))تحت  قم)89م3.)

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

تعديل و تتميم البند  قم)4

بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

تعديل و تتميم البند  قم)6

بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

تعديل و تتميم البند  قم)7

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (8 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم))3م763.

4(6I

CASA COMPTES

LMZ INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

LMZ INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي )3) شم ع 

عبد املوان الطمبق السفلي  قم 5 - 

33333 الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

478743

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 LMZ (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.INVEST

-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجمز)

وتصدير وتسويق أي امدة أو انتج أو)

امدة أو سلعة.

والتمثيل) والتجم ة  التوزيع  (-

الخدامت) و ميع  والنقل  التجم ي 

والتجم ة الدولية

-)دعم الشركمت الوطنية والدولية)

في تنمية السوق األفريقية.

والتصدير) االستيراد  انعمش  (-

والتوزيع.

العمالء) بين  االتصمل  تسهيل  (-

للخداة) أفضل  لتحقيق  واملو دين 

املطلوبة والتحسين املستمر.

التعمقد،) عمليمت  -) ميع 

والتمثيل)،)واإلدا ة)،)والسمسرة؛

-)التجم ة والتمثيل والوسمطة.

 (3( (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع عبد املوان الطمبق السفلي  قم)

5 - 33333)الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد احمد الحلو):))343)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد سعد ازوي�سي):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد امزن انصو ):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد الحلو عنوانه)ا))8) 

 33333 حلبة انفم فيال فالانكو انفم)

الدا  البيضمء)املغرب.

عنوانه)ا)) ازوي�سي  سعد  السيد 

ح م عمم ة البمكو ي))) قم)4))بوكم )

33333)اراكش املغرب.

عنوانه)ا)) انصو   امزن  السيد 
شقة)4))عمم ة أ)78م)اسالن)33333 

اكمدير املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد احمد الحلو عنوانه)ا))8) 
 33333 حلبة انفم فيال فالانكو انفم)

الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 35 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

نونبر)3)3))تحت  قم)883)75.
4(7I

CASA COMPTES

MEMOIRES D›ANTAN
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

MEMOIRES D›ANTAN شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي إقماة 

الفتح، 7م) شم ع ابراهيم الروداني 
الطمبق م الرقم 3 - 33333 الدا  

البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
485(33

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 3م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MEMOIRES D’ANTAN
(- (: بإيجمز) الشركة  غرض 
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الزيتية) البذو   واعملجة  سحق 
بذو )) (، اجففة) فواكه  (، )أ غمن)
لألكل) الصملحة  الزيوت  الستخراج 

واستحضرات التجميل)؛
-)استيراد و تصدير.

إقماة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شم ع ابراهيم الروداني) 7م)) الفتح،)
الدا ) (33333  -  3 الرقم) م) الطمبق)

البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: دادون) اد يس  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) دادون  اد يس  السيد 
سيدي) 8مم) م) قم) لكولين) تجزئة 
البيضمء) الدا   (33333 اعروف)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) دادون  اد يس  السيد 
سيدي) 8مم) م) قم) لكولين) تجزئة 
البيضمء) الدا   (33333 اعروف)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 37 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)763665.
4(8I

CASA COMPTES

FLORENZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

FLORENZA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : الواحة 
CM حي بمشكو  قم م 46 املعم يف - 

33م3) الدا  البيضمء املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

393م3).
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) م)3)) ينمير) 8م) املؤ خ في)
شركة ذات املسؤولية) (FLORENZA
33.333م  ابلغ  أسمملهم) املحدودة 
اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 
 46 م) بمشكو  قم  حي  (CM الواحة)
البيضمء) الدا   33م3)) (- املعم يف)
نشمط) توقف  ل-) نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين:

و) احمد  ( الرحموني) السيد)ة))
بونسم ) فرانسوا  زنقة  عنوانه)ا))
الشقة) (( الطمبق) (3 الزاهية) اقماة 
املغرب) البيضمء) الدا   (33333  3(4

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
الواحة) وفي  م)3)) ينمير) 8م) بتم يخ)
46)املعم يف)-) CM)حي بمشكو  قم م)

33م3))الدا  البيضمء)املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764497.
4(9I

CASA COMPTES

DECO›DARB
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

DECO›DARB شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي )3) شم ع 
عبد املوان الطمبق السفلي  قم 5 - 

33333 الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
483353

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((3
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DECO’DARB
التجم ة) (- (: غرض الشركة بإيجمز)
والفندقية) املنزلية  األدوات  في 
والتزيينية وأغطية الطموالت واألسرة)
والحممامت،)بمم في ذلك املصنوعمت)
والصيني) والكريستمل  الز م بة 
واألواني الفخم ية واألطبمق املعدنية،)

واأل هزة املنزلية ولوازاهم؛
واملتم رة) والشراء) البيع  (-
االستيراد) ذلك  في  بمم  (، عمم) بشكل 

والتصدير؛)
الزخرفية) واألشيمء) املنتجمت  (-
واألثمث املتعلق بملديكو  الداخلي أو)

الخم جي)؛
-)استيراد وتصدير  ميع املنتجمت)

واملواد.
-)شراء)وبيع وتمثيل وتوزيع  ميع)

املنتجمت واألصنمف)؛
الوطنية) املعم ض  في  املشم كة  (-

والدولية.
-) ميع عمليمت العمولة والتمثيل)

والسمسرة والشحن والتوزيع.
براءات) على  ميع  الحصول  (-
التجم ية) والعالامت  االختراع 
واستغاللهم) وانحهم  والتراخيص 

وبيعهم)؛
العمليمت) في  ميع  املشم كة  (-
التجم ية والصنمعية والز اعية سواء)
بشكل ابمشر أو غير ابمشر ان خالل)
أو) اسمهمة  ديدة  شركمت  إنشمء)
األو اق) شراء) أو  اكتتمب  أو   عمية 
أو) االندام مت  أو  للشركمت  اململية 

التحملفمت..
 (3( (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شم ع عبد املوان الطمبق السفلي  قم)

5 - 33333)الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد نبيل تمزي شرتي)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد نبيل تمزي شرتي عنوانه)ا))
 68 )3) قم) املحيط) حدائق  تجزئة 
الدا ) النواصر-) (33333 بوعزة) دا  

البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد نبيل تمزي شرتي عنوانه)ا))
 68 )3) قم) املحيط) حدائق  تجزئة 
الدا ) النواصر-) (33333 بوعزة) دا  

البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)757653.
433I

CASA COMPTES

IPEXMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

IPEXMA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : )3) 
شم ع عبد املوان الطمبق السفلي 
 قم 35 - 33333 الدا  البيضمء 

املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.363957

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) م3)د نبر) املؤ خ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (IPEXMA
53.333م  ابلغ  أسمملهم) املحدودة 
 (3( د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي)
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شم ع عبد املوان الطمبق السفلي  قم)
املغرب) البيضمء) الدا   (33333  -  35

نتيجة ل-)توقف نشمط الشركة.
و عين:

الدبمغ) ( الطي9) السيد)ة))
فم يس) اقماة  ((3 قطمع) وعنوانه)ا))
شم ع االكلبتيس) (4 شقة) (3 عمم ة م)
املغرب) الربمط  (33333 الريمض) حي 

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
 (3( وفي) ((3(3 د نبر) م3) بتم يخ)
شم ع عبد املوان الطمبق السفلي  قم)

35 - 33333)الدا  البيضمء)املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (6 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم))64)76.
Iم43

CASA COMPTES

SA PATISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

SA PATISS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
تدا ت، زاوية شم ع بمنو اايك حي 
كمليفو نيم - 33333 الدا  البيضمء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

43م457
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 ينمير) م))
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 SA (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PATISS

غرض الشركة بإيجمز):)-استغالل)

اخبزة وحلويمت.

انتجمت) وتسويق  وبيع  تصنيع  (-

والبسكويت) واملعجنمت  املخمبز 

والشوكوالته..

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

حي) بمنو اايك  شم ع  زاوية  تدا ت،)

البيضمء) الدا   (33333 (- كمليفو نيم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (53.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد احمد  ضم أ منم):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

333.م)حصة) ( (: السيد علي ا منم)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 MUNEGU PARTNERS الشركة)

33م  LIMITED :  533)حصة بقيمة)

د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد  ضم أ منم عنوانه)ا))

الرحممن) عبد  سيدي  شم ع  3م)

الطمبق)5)) قم)مم)هي الراحة)33333 

الدا  البيضمء)املغرب.

السيد علي أ منم عنوانه)ا))انجلترا)

33333)انجلترا انجلترا.

 MUNEGU PARTNERS الشركة)

كونغ) الهونج  عنوانه)ا)) (LIMITED

33333)الهونج كونغ الهونج كونغ.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد احمد  ضم أ منم عنوانه)ا))

الرحممن) عبد  سيدي  شم ع  3م)

الطمبق)5)) قم)مم)هي الراحة)33333 

الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

8م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)3)3))تحت  قم)44مم73.

43(I

CASA COMPTES

NOMAD HOSPITALITY

إعالن اتعدد القرا ات

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

NOMAD HOSPITALITY »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: )3)، 

شم ع عبد املوان الطمبق السفلي 

 قم 5 - - الدا  البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.433875

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

3)3))تم اتخمذ) 3م)غشت) املؤ خ في)

القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

ا تممعية ان طرف) حصة  م3) بيع)

السيذ عبد الوهمب بن صم ي)333م 

حصة ا تممعية ان طرف السيدة)

اريم بن صم ي)999)حصة ا تممعية)

ان طرف السيدة سلوى بن صم ي)

بوشعي9) السيد  لفمئدة  وذلك 

هراوزي.)ليصبح هذا األخير الشريك)

الوحيد في الشركة.

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

بن) الوهمب  عبد  السيد  استقملة 

صم ي ان اهماه كمسير للشركة.

على) ينص  الذي  (:3 قرا   قم)

اميلي:)تغيير الشكل القمنوني للشركة)

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة  ان 

احدودة) اسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد.

قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

-)تجديد القمنون األسم�سي للشركة.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند  قم)

اال تممعي) الرأسممل  يتكون  اميلي:)

4333)حصة ا تممعية) للشركة ان)

الواحدة) للحصة  د هم  33م) بقيمة)

للشريك) وامنوحة  احر ة  كلهم 

الوحيد السيد بوشعي9 هراوزي

على) ينص  الذي  )م:) بند  قم)

اميلي:)تسير الشركة بملتوقيع الوحيد)

للسيد بوشعي9 هراوزي وذلك ملدة)

غير احدودة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

شتنبر)3)3))تحت  قم)5م7456.

433I

CASA COMPTES

LA VERRERIE BELDI
إعالن اتعدد القرا ات

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

LA VERRERIE BELDI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: )3)، 

شم ع عبد املوان الطمبق السفلي 

 قم 5 - - الدا  البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.4483(3

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

3)3))تم اتخمذ) 3م)غشت) املؤ خ في)

القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

ا تممعية ان طرف) حصة  م3) بيع)

السيذ عبد الوهمب بن صم ي)333م 

حصة ا تممعية ان طرف السيدة)

اريم بن صم ي)999)حصة ا تممعية)
ان طرف السيدة سلوى بن صم ي)

بوشعي9) السيد  لفمئدة  وذلك 

هراوزي.)ليصبح هذا األخير الشريك)

الوحيد في الشركة.
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قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
بن) الوهمب  عبد  السيد  استقملة 

صم ي ان اهماه كمسير للشركة
على) ينص  الذي  (:3 قرا   قم)
اميلي:)تغيير الشكل القمنوني للشركة)
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة  ان 
احدودة) اسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد
قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

تجديد القمنون األسم�سي للشركة.
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
ينص على) الذي  و7:) (6 بند  قم)
اال تممعي) الرأسممل  يتكون  اميلي:)
4333)حصة ا تممعية) للشركة ان)
الواحدة) للحصة  د هم  33م) بقيمة)
للشريك) وامنوحة  احر ة  كلهم 

الوحيد السيد بوشعي9 هراوزي
على) ينص  الذي  )م:) بند  قم)
اميلي:)تسير الشركة بملتوقيع الوحيد)
للسيد بوشعي9 هراوزي وذلك ملدة)

غير احدودة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

شتنبر)3)3))تحت  قم)4م7456.
434I

FIDU ALIMTYAZ

STE PROMO FTITAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن  لون  

اكمت9 أشرف،  اكت9  4م الطمبق  
FES MAROC ،33333 ، 3فم  (

STE PROMO FTITAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي :  قم  م5)  
الطمبق م الشقة  ) تجزئة  بل 

تغمت  م  واد فم3 - 33333 فم3 
املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.37547
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) ((3(3 نونبر) 7م) املؤ خ في)

STE PROMO FTITAM)شركة ذات)
ابلغ  أسمملهم) املحدودة  املسؤولية 
اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)
م  الطمبق) ( م5)) ( اإل تممعي  قم)
واد) ( م) ( تجزئة  بل تغمت) (( ( الشقة)
فم3 املغرب نتيجة) (33333 (- فم3)

لتوقف شمال).
و عين:

السيد)ة))الحسني))بلقمسم األزاي))
3م  تجزئة النسيم زنقة) ( و عنوانه)ا))
 قم)5)عين الشقف البيضمء)3333)  
)ة)) كمصفي) ( املغرب) ( ( دا البيضمء)

للشركة.
بلقمسم األزاي) ( ( السيد)ة))احمد)
زنقة) ( تجزئة دا  الشموي) و عنوانه)ا))
البيضمء))) الشقف  عين  ((( 7) قم)
املغرب)) ( ( دا البيضمء) ( ((3333

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
بتم يخ)7م)نونبر)3)3))وفي  قم))م5)  
الطمبق)م)الشقة)))تجزئة)) بل تغمت))

م))واد فم3)-)33333)فم3 املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((9 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)539.
435I

FIDUCIAIRE JABBARI

ملوند دو لبرتكسيون   » 
 LE MONDE DE LA

»   PROTECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL(MACHRIK(II(ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA(MAROC
 LE MONDE «   ملوند دو لبرتكسيون
DE LA PROTECTION   « شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)
 RUE وعنوان اقرهم اإل تممعي  )م
 SABRI(BOUJEMAA 1ER(ETG
APPT 6 - 20500 الدا  البيضمء 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.359345
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) م)3)) ينمير) ((( املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 LE MONDE(«(((ملوند دو لبرتكسيون
ابلغ) ( (» ( ( (DE LA PROTECTION
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
 RUE SABRI )م  ( اقرهم اإل تممعي)
 BOUJEMAA مER ETG APPT 6 -
الدا  البيضمء)املغرب نتيجة) ((3533

ل):)التصفية املسبقة.
 RUE م( و حدد اقر التصفية ب)
 SABRI BOUJEMAA مER ETG
APPT))املغرب)3533))الدا  البيضمء)

املغرب.)
و عين:

علوي)) شريفي  ( السيد)ة))  مء)
ابن) شم ع  53م-م5م) عنوانه)ا)) و 
سينم زاوية))زاوية ابوالحسن الصغير)
البيضمء) الدا   ((3373 املعم يف)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  :تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))7م765.
436I

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

 VALNORD DE TANGER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفمة شريك

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM
 RUE DE LA LIBERTE N°7مC
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
  VALNORD DE TANGER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي )4 عمر 

ابن الخطمب - 93333 طنجة 
املغرب.

وفمة شريك
 قم التقييد في السجل التجم ي 

8993م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في))م)فبراير)5م3))تم اإلعالم)

علوي) شرىفي  عمي  الشريك  بوفمة 

(
ً
تبعم الو ثة  على  حصصه  توزيع  و 

أكتوبر) (38 في) املؤ خ  اإل اثة  لرسم 

4م3))بملشكل األتي):

 5 ( زكية بن الصديق،) السيد)ة))

حصة).

شرىفي) عثممن  اوالي  السيد)ة))

علوي،))9)حصة).

شرىفي) احمد  اوالي  السيد)ة))

علوي،))9)حصة).

((، ( السيد)ة))اسمة شرىفي علوي)

4)حصة).

السيد)ة))الهمم شرىفي علوي))،))4 

حصة).

السيد)ة))سوايه شرىفي علوي))،))

4)حصة).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((3 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

5م3))تحت  قم)7)8م.

437I

كمفجيد

NKR WINAM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

كمفجيد

86 زنقة 65م اجموعة *ه* حي 

االلفة، 3))3)، الدا  البيضمء 

املغرب

NKR WINAM شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : 3م زنقة 

الشرا دة الطمبق السفلي بو كون - 

3353) الدا  البيضمء املغرب.

قفل التصفية



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4626

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م43347.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل) ((3(3 د نبر) م)) املؤ خ في)
NKR WINAM)شركة ذات اسؤولية)
ابلغ) الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
الشرا دة) زنقة  3م) اإل تممعي) اقرهم 
 (3353 (- بو كون) السفلي  الطمبق 
لألزاة) نتيجة  املغرب  البيضمء) الدا  

االقتصمدية.
و عين:

)كنوي و عنوانه)ا)) ( السيد)ة))علي)
اجموعة ب األلفة) (5( 87) قم) زنقة)
)3)3))الدا  البيضمء)املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
زنقة) 3م) وفي) ((3(3 د نبر) م)) بتم يخ)
(- بو كون) السفلي  الطمبق  الشرا دة 

3353))الدا  البيضمء)املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))م7649.

438I

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

VALNORD DE TANGER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة
FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM
 RUE DE LA LIBERTE N°7مC
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
  VALNORD DE TANGER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي )4 عمرابن 

الخطمب - 93333 طنجة املغرب.
تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
8993م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تعيين) 5م3)) فبراير) )م) املؤ خ في)
اسير  ديد للشركة السيد)ة))شريفي)

علوي))اوالي احمد))كمسير وحيد
تبعم لوفمة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((3 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

5م3))تحت  قم)7)8م.

439I

كمفجيد

HAND-MADE import
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كمفجيد

86 زنقة 65م اجموعة *ه* حي 

االلفة، 3))3)، الدا  البيضمء 

املغرب

HAND-MADE(import شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م زنقة 

الشرا دة الطمبق السفلي بو كون - 

3353) الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489((7

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.HAND-MADE(import

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجمز)

والتصدير).

زنقة) 3م) (: عنوان املقر اال تممعي)

(- الطمبق السفلي بو كون) الشرا دة 

3353))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عبد الرحممن ايت تزا ين)

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد عبد الرحممن ايت تزا ين)

الصنموعة) الحفمية  دوا   عنوانه)ا))

البيضمء) الدا   )8م7)) بوسكو ة)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد عبد الرحممن ايت تزا ين)

الصنموعة) الحفمية  دوا   عنوانه)ا))

البيضمء) الدا   )8م7)) بوسكو ة)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764869.

443I

sté(((»LES(TERRASSES(DU(VALLON(«(SARL(AU 

ESTHE MER
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sté   » ESTHE(MER « SARL(AU

فيال فيستم  قم مم) زاوية شم ع )م-

4م ، 93333، طنجة املغرب

ESTHE MER شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي فيال فيستم 
 قم مم) زاوية شم ع )م-4م  - 

93333 طنجة .املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

935)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 ESTHE(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.MER
اعهد) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الحالقة
اعهد تعليم اسم  الحالقة

قمعة الريمضة والتهيئة البدنية
اركز العالج الطبيعي.

فيال) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
فيستم  قم)مم))زاوية شم ع)4م-)م  - 

93333)طنجة).املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
املرني�سي) العملي  عبد  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
املرني�سي) العملي  عبد  السيد 
عنوانه)ا))فيال فيستم  قم)مم))شم ع)

)م 93333)طنجة).املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
املرني�سي) العملي  عبد  السيد 
عنوانه)ا))فيال فيستم  قم)مم))شم ع)

)م 93333)طنجة).املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)9))39).

Iم44

كمفجيد

DEVELOP BUILDING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كمفجيد
86 زنقة 65م اجموعة *ه* حي 
االلفة، 3))3)، الدا  البيضمء 

املغرب
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DEVELOP BUILDING شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

الصفمء م5 شم ع  حمل املسكيني 

الطمبق الثملث  قم 3م - 3483) 

الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489((9

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DEVELOP BUILDING

انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ي.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

املسكيني) شم ع  حمل  م5) الصفمء)

الطمبق الثملث  قم)3م - 3483))الدا )

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م)حصة) ( (: السيد احمد خي)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد خي عنوانه)ا))تجزئة)

الفتح زنقة)م) قم)6)شم ع عبد الهمدي)

البيضمء) الدا   ((3(33 ( بوطمل9)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد احمد خي عنوانه)ا))تجزئة)
الفتح زنقة)م) قم)6)شم ع عبد الهمدي)

البيضمء) الدا   ((3(33 ( بوطمل9)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)5م7649.

44(I

sté(((»LES(TERRASSES(DU(VALLON(«(SARL(AU 

 LES TERRASSES DU
VALLON

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 sté   »LES(TERRASSES(DU

VALLON « SARL(AU

5مم زنقة سيدي احمد بن عبد هللا 

شقة 5) ، 93333، طنجة املغرب

 LES TERRASSES DU VALLON

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 5مم زنقة 

سيدي احمد بن عبد هللا شقة 5) 

طنجة 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

939)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 4م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 LES (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TERRASSES DU VALLON

انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
عقم ي

انجمز عمليمت التجزئة والتقسيم)
العقم ي

اختلف اشغمل البنمء.

عنوان املقر اال تممعي):)5مم)زنقة)

 (5 سيدي احمد بن عبد هللا شقة)

طنجة)93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: أحموت) فؤاد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) أحموت  فؤاد  السيد 

شم ع او�سى بن نصير  قم)89 93333 

طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أحموت  فؤاد  السيد 

شم ع او�سى بن نصير  قم)89 93333 

طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م3)39).

443I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

ETS TAHIRI
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

ETS TAHIRI شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم الدا  

9 بين ملدون املدينة القديمة فم3 - 

33333 فم3 املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.63335

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)34)ينمير)م)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
املدينة) ملدون  بين  (9 الدا ) » قم 

فم3) (33333 (- فم3) القديمة 

إلى)»6))شم ع احمد كغمط) املغرب«)

املدينة الجديدة فم3)-)33333)فم3))

املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم))67.

444I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

 LAZAAR ALAMI OF

SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

 LAZAAR ALAMI OF SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم الدا  

9 بين ملدون املدينة القديمة فم3 - 

33333 فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

53449

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) 6م3)) غشت) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LAZAAR ALAMI OF SERVICE
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استيراد) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البراجيمت-بيع) -تسويق  تصدير) و 

أ هزة الكمبيوتر.

عنوان املقر اال تممعي):) قم الدا )

(- بين ملدون املدينة القديمة فم3) (9

33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

533)حصة) ( (: السيد احمد لزعر)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد احمد العلمي):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد لزعر عنوانه)ا)) قم)

القديمة) املدينة  ملدون  بين  (9 الدا )

فم3)33333)فم3 املغرب.

عنوانه)ا)) العلمي  احمد  السيد 

شم ع تميسة لوط زهرات األال) 3م)

نر س فم3)33333)فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد احمد لزعر عنوانه)ا)) قم)

القديمة) املدينة  ملدون  بين  (9 الدا )

فم3)33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

شتنبر) م3) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

6م3))تحت  قم)9)4).

445I

Fiducie(olympia(sarl

HIBASREPS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

Fiducie(olympia(sarl

 1er  etage(n°10groupe  10  rue

 de(marrakech(Agadir، 80000،

agadir(maroc

HIBASREPS شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي  قم 53 

زنقة  سموكة حي السالم اكمدير. - 

83333 اكمدير املغرب.

تغيير تسمية الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

463(3

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى  (

تم تغيير) ((3(3 شتنبر) ((8 املؤ خ في)

 »HIBASREPS« تسمية الشركة ان)

. »BIKIMA SUD«(إلى

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (35 بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم)94م98.

446I

ATOUZED

ATOUZED

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشمط الشركة

ATOUZED

46 شم ع الز قطوني الطمبق )  قم 

الشقة 6 ، 33م3)، الدا البيضمء 

املغرب

ATOUZED شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي 46 شم ع 

الز قطوني الطمبق )  قم الشقة 6 - 

3333) الدا البيضمء املغرب.

تغيير نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.485887

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تغيير) م)3)) ينمير) ((( في) املؤ خ 

نشمط الشركة ان)»خدامت األان و)

الحراسة«)إلى)»خدامت عماة«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)53م765.

447I

ACH.MEK

صوطاف
إعالن اتعدد القرا ات

SOTAV

الحم 9 ، 53333، اكنم3 املغرب

صوطمف »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: دوا  

ايت يحيى، سبع عيون،  - 53353 

الحم 9 املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.48337

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)5م)ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

الذي ينص على) قرا   قم واحد:)

للشركة) اال تممعي  املقر  نقل  اميلي:)

أ) ان العنوان القديم الى املقر التملي:)
3م،)املحل  قم)))ل،) يمص الزيتون،)

الشطر)/ب،)اكنم3

الذي ينص على) اثنمن:) قرا   قم 
عن) الشركة  امل  اميلي:) فع  أ3 

نقدية لرفعه) تقديم حصص  طريق 

 (533333 الى) د هم  33333م) ان)

د هم و ذلك بمبلغ قد ه)433333) 

ينص) الذي  ثالثة:) قرا   قم 
القمنون) صيمغة  اعمدة  ( اميلي:) على 

االسم�سي للشركة)

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:))

املقر اال تممعي للشركة):أ)3م،)املحل)
الشطر) الزيتون،) ل،) يمص  ((  قم)

/ب،)اكنم3

بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)
د هم) ((533333 الشركة)  أسممل 

فئة) حصة ان  ((5333 الى) اقسمة 

33م)د هم)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)4)6.

448I

HB SURESTE SARL

HB SURESTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HB SURESTE SARL

حي نجيبة شم ع 88  قم مم الطمبق 

األ �سي طنجة ، 93333، طنجة 

املغرب

HB SURESTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي نجيبة 

شم ع 88  قم مم الطمبق األ �سي 

طنجة - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3م7)مم

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 HB (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SURESTE

وكيل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع) نقل  في  الشحن,السمسرة 

الوطني) املستوى  على  الغير  لحسمب 

أو الدولي.

عنوان املقر اال تممعي):)حي نجيبة)

األ �سي) الطمبق  مم) 88) قم) شم ع)

طنجة)-)93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

 53 ( (: الحجماي) بشرى  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (5 ( (: الحجماي) سماية  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد عبد اململك الداغو ي):))5) 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
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والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة بشرى الحجماي عنوانه)ا))
حي فمل فلو ي زنقة)م6)طمبق)33) قم)

م)طنجة)93333)طنجة املغرب.
الحجماي) سماية  السيدة 
عنوانه)ا))فمل فلو ي زنقة)م6) قم)3 

طنجة)93333))طنجة املغرب.
الداغو ي) اململك  عبد  السيد 
حي) 3م) ا فود  قم) زنقة  عنوانه)ا))

الفرح القرية)53ممم)سال املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيدة بشرى الحجماي عنوانه)ا))
حي فمل فلو ي زنقة)م6)طمبق)33) قم)

م)طنجة)93333)طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م3938).
449I

كمفجيد

 AVOAR PAR ABREVIATION
**AV

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

كمفجيد
86 زنقة 65م اجموعة *ه* حي 
االلفة، 3))3)، الدا  البيضمء 

املغرب
 AVOAR PAR ABREVIATION
AV**  شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : 56 شم ع 
اوالي يوسف الطمبق الثملث  قم 
5م - 3333) الدا  البيضمء املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م753م).
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر ) ((3(3 د نبر) ((8 في) املؤ خ 
 AVOAR PAR ABREVIATION حل)
AV**))شركة ذات اسؤولية احدودة)
ذات الشريك الوحيد ابلغ  أسمملهم)
اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)

يوسف) اوالي  شم ع  (56 اإل تممعي)

 (3333  - 5م  الثملث  قم) الطمبق 

لألزاة) نتيجة  املغرب  البيضمء) الدا  

االقتصمدية.

و عين:

السيد)ة))طم ق زوبدي وعنوانه)ا))

 7 شقة) أ)) اقماة كرين بم ك عمم ة 

كمصفي) املغرب  املحمدية  3م88))

)ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

بتم يخ)8))د نبر)3)3))وفي)56)شم ع)

اوالي يوسف الطمبق الثملث  قم)5م 

- 3333))الدا  البيضمء)املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3م7649.

453I

AMJAD ANOUAR

L H S PRINT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

AMJAD AUDIT

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

L H S PRINT شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي تجزئة 

 ليل التمزي قطمع م  قم )4 - 

33)4م سيدي سليممن املغرب.

تغيير تسمية الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم تغيير) م)3)) ينمير) 8م) في) املؤ خ 

 »L H S PRINT«(تسمية الشركة ان

. »ARKANSAS PRINTER«(إلى

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليممن))بتم يخ))م 

فبراير)م)3))تحت  قم)31/2021.

Iم45

MANAGEX

AGROVOLT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANAGEX

 قم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركمن ، 63333، بركمن املغرب

AGROVOLT  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية زنقة 

اامم علي  و شم ع الحسن الثمني   - 

63333 بركمن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7595

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. AGROVOLT

غرض الشركة بإيجمز):)شراء)وبيع))

األلواح الشمسية.

عنوان املقر اال تممعي):)زاوية زنقة)

(- ( ( و شم ع الحسن الثمني) ( اامم علي)

63333)بركمن املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 753 ( (: ( ايمونة) اهراز  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (53 ( (: ( زين9) يحيموي  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( السيدة اهراز ايمونة)

58)حي الحسني)) 3))غشت  قم) زنقة)

63333)بركمن املغرب).

عنوانه)ا)) ( السيدة يحيموي زين9)

58)حي الحسني)) 3))غشت  قم) زنقة)

63333)بركمن املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيدة يحيموي زين9)

58)حي الحسني)) 3))غشت  قم) زنقة)

63333)بركمن املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) ( ببركمن) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)76/2021.

45(I

ACH.MEK

اش ميك

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

ACH.MEK

MEKNES ، 50000، اكنم3 

املغرب

اش ايك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي الشقة 

ممم، ام ة بن سعيد، املنطقة ف، 

املنضر الجميل 3،  - 53353 اكنم3 

املغرب.

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.38733

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) ((3(3 فبراير) م)) في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»433.333)د هم«)أي ان)»33.333م 

عن) د هم«) (533.333« إلى) د هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)3)6.

453I
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KARIM GROUPE MAROC SARL AU

BAHWA FOOD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE(BENACHER
 N°5, SALA(AL(JADIDA, SALE ،

11000، SALE(MAROC
BAHWA FOOD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 54 زنقة 
تمنسيفت   قم م اكدال الربمط - 

33ممم الربمط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7م494م
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) م))
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BAHWA FOOD SARL
تصنيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املواد الغدائية).
زنقة) (54 (: عنوان املقر اال تممعي)
(- الربمط) اكدال  م) ) قم) تمنسيفت)

33ممم)الربمط املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 53 ( (: د اب) ايت  احمد  السيد 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).
السيد بوبكر الببكري):))53)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).
 53 (: د اب) ايت  احمد  السيد 

بقيمة)333.م)د هم.
53)بقيمة) السيد بوبكر الببكري):)

333.م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد ايت د اب عنوانه)ا))
دا  الكدالي  قم))4)حي الكفمح القرية)

سال)333مم SALE)املغرب.
عنوانه)ا)) الببكري  بوبكر  السيد 
اكسجو ) ((44 م) قم) صوكوام) حي 

اراكش)333)))اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد احمد ايت د اب عنوانه)ا))
دا  الكدالي  قم))4)حي الكفمح القرية)

سال)333مم SALE)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)947.

454I

councilia

COUNCILIA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

councilia
طنجة ، 93333، طنجة املغرب

COUNCILIA شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي بوخملف 
العرفمن 9) إقماة 7 شقة م3 - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
545)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.COUNCILIA

استشم ة) (: غرض الشركة بإيجمز)
في إدا ة األعممل و التأاين و التسويق.
بوخملف) (: عنوان املقر اال تممعي)
 - م3  شقة) (7 إقماة) ((9 العرفمن)

93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: السيد الرحموني عمدل)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد الرحموني عمدل عنوانه)ا))

كزنمية)93333)طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد الرحموني عمدل عنوانه)ا))

كزنمية)93333)طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (3( بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)357م.
455I

FLASH ECONOMIE

DIMER TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DIMER TRANS شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي كراج  قم 
) الطمبق األ �سي 9) زنقة العنمبة - 

4333)  الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
9م75م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((9
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 
بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DIMER TRANS
نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع واعدات البنمء
عنوان املقر اال تممعي):)كراج  قم)
(- زنقة العنمبة) ((9 الطمبق األ �سي) ((

4333)))الجديدة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 93.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
 933 ( (: شكو ي) السيد  ضوان 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد  ضوان شكو ي عنوانه)ا))
 (4333 ( تجزئة اعمو ة) (33 الشقة)

الجديدة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد  ضوان شكو ي عنوانه)ا))
 (4333 ( تجزئة اعمو ة) (33 الشقة)

الجديدة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)م))ينمير)

3)3))تحت  قم)5893).
456I

FLASH ECONOMIE

 UNDERCUT SARL
 ENSEIGNE COMMERCIALE

BOX CREATING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 UNDERCUT SARL ENSEIGNE
 COMMERCIALE BOX
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CREATING شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 35 زنقة 

البحتري الطمبق ) الشقة 3،كوتيي  - 

3333) الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

486379

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 UNDERCUT SARL ENSEIGNE

 COMMERCIALE BOX

.CREATING

خدامت) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اإلتصمل والتسويق والرقمنة.
زنقة) (35 (: عنوان املقر اال تممعي)

البحتري الطمبق)))الشقة)3،كوتيي))-)

3333))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: وحود) بن  يمسين  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد سليم االوزعي):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد يمسين بن وحود عنوانه)ا))

كمليفو نيم))) (3( الكولين) تجزئة  م3م)

3333))الدا  البيضمء)املغرب.

عنوانه)ا)) االوزعي  سليم  السيد 

كميفو نيم)) ((9 ا وج  قم) تجزئة 

3333))الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد يمسين بن وحود عنوانه)ا))

كمليفو نيم))) (3( الكولين) تجزئة  م3م)

3333))الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م)  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)67م)76.

457I

FLASH ECONOMIE

JADELINE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

JADELINE شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

املعم يف زنقة أحمد املجمطي-ليزال9 

3م  - 3333) الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

47(747

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) مم)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.JADELINE

-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجمز)

وتصميم) وبيع  وشراء) وتصدير 

وتركي9) وصيمنة  وتوزيع  وتصنيع 

واملالبس) الصنمعي  النسيج  اعدات 

التقليدية أو الحديثة

-)تسويق كمفة املنتجمت الطبيعية)
املصنعة في اجمالت صنمعة النسيج

أشكمل) كمفة  في  املتم رة  (-
الخدامت أو املنتجمت املصنعة أم ال)
واألشيمء) واألشيمء) السلع  ان  ميع 

املمدية)،)إلخ)...)...
حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
املعم يف زنقة أحمد املجمطي-ليزال9)

3م  - 3333))الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: السيدة ابتيسمم بنبيكة)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيدة ابتيسمم بنبيكة عنوانه)ا))
8)زنقة طلوع الفجر ط)))ش)7)بو كون)

3333))الدا  البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيدة ابتيسمم بنبيكة عنوانه)ا))
8)زنقة طلوع الفجر ط)))ش)7)بو كون)

3333))الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

شتنبر)3)3))تحت  قم)747)47.

458I

ديوان االستمذ ابراهيم القصير

PALAIS BERMAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان االستمذ ابراهيم القصير
شم ع احمد الخماس اقماة 

السنتي�سي  قم )) الطمبق 6 اكت9 
 قم )7 ، 53333، اكنم3 املغرب
PALAIS BERMAK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي اقليم 
الراشدية الجممعة القروية عرب 
الصبمح زيز قطمع السيمحي  ا3 
النخيل  قم 3 - 333)5 الراشدية 

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م39).
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 د نبر) 4م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
تفويت السيد))ة))نزا  سمير  واد)
-هيثم) -السيدة حم ة البهملي) الجواد)
-أيمن  واد عبد) (  واد عبد الجليل)
عبد) اروة  واد  -واالنسة  ( الجليل)
الصبم )) نمدية  والسيدة  ( ( الجليل)
حصة ا تممعية ان أصل) ((5.333
)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  ((5.333
كريم اجيد السيد سداد  واد عبد)

الجليل))بتم يخ))م)فبراير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
م3  بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)6).

459I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TELEC 3
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

TELEC 3 شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم م 
الطمبق اال �سي ايت تمووكت اكمدير - 

83333 اكمدير املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
53م46

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 6م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 3 (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TELEC
غرض الشركة بإيجمز):)الكهربمء)و)

صبمغة البنميمت.
م  :) قم) اال تممعي) املقر  عنوان 
الطمبق اال �سي ايت تمووكت اكمدير)-)

83333)اكمدير املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد اودي اسد):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) اسد  اودي  السيد 

فرنسم)83333)اكمدير املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اسد  اودي  السيد 

فرنسم)83333)اكمدير املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم)99)98.

463I

BHM MAROC CAR

 SOCIETE KOUNAFACTOY
S.A.R.L

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BHM MAROC CAR
برانص شم ع صمح9 الصالة  قم 8 

، 93333، طنجة املغرب
 SOCIETE KOUNAFACTOY
S.A.R.L شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
االال )حي صونمصيد)  قم م4 
سلوان  - 333)6 النمظو  املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م48م)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 SOCIETE KOUNAFACTOY

.S.A.R.L

تصنيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

كونفم) (( املعجنمت) وتوزيع  ,تسويق 

,فيلو)

وطنيم ودوليم وأي نشمط يتعلق))بم)

ستيراد وتصديرهمم.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
االال))حي صونمصيد)) قم)م4)سلوان))

- 333)6)النمظو  املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

33م  ( (: ااهموش) نمدية  السيدة 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة نمدية ااهموش عنوانه)ا))

33م  شم ع االاير سيدي احمد زنقة)
 قم)) 333)6)النمظو ))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة نمدية ااهموش عنوانه)ا))

33م  شم ع االاير سيدي احمد زنقة)
 قم)) 333)6)النمظو  املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)3م)فبراير)

م)3))تحت  قم)554.

Iم46

اكت9 املحمسبة اطمكوم

STE ALTAIR MEDIA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اكت9 املحمسبة اطمكوم
زنقة 63  قم 3 تنجداد ، 633)5، 

تنجداد املغرب
STE ALTAIR MEDIA شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي قصر 

سيدي يحيى فركلة العليم - 633)5  
تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م448م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ALTAIR MEDIA
انشمء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املواقع.
قصر) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
  5(633 (- سيدي يحيى فركلة العليم)

تنجداد املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: احمد) الطير  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) احمد  الطير  السيد 
زنقة غريس  قم)م9  633)5)تنجداد)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  الطير  السيد 

زنقة غريس  قم)م9  633)5)تنجداد)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 34 بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)8)م.

46(I

A. SAAIDI CONSULTANTS

CAPITAL TRUST BONDS
تأسيس صندوق اشترك للتوظيف

A. SAAIDI(CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

 CAPITAL TRUST BONDS

»صندوق اشترك للتوظيف«

وعنوان اقره اإل تممعي: 53، شم ع 

الراشـدي  - 3.333) الدا  البيضمء 

املغرب

»تأسيس صندوق اشترك 

للتوظيف«

بمقت�سى))عقد عرفي اؤ خ في)7) 

صندوق) تأسيس  تقر   م)3)) ينمير)

البيمنمت) ذي  للتوظيف  اشترك 

التملية:

 CAPITAL (: ( تسمية الصندوق) (-

.TRUST BONDS

(،53 (: اال تممعي) املقر  عنوان  (-

الدا ) ((3.333 (- ( الراشـدي) شم ع 

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسس  التي  املدة  (-

الصندوق:)99)سنة).

-)ابلغ  أسممل الصندوق))د هم):)

333.333,33.م

شركة) التدبير:) اؤسسة  (-

(،»CAPITAL TRUST GESTION«

اقرهم) الكمئن  اسمهمة،) شركة 

53،)شم ع الراشـدي) بملدا  البيضمء،)

.(3.333
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البنك) الوديعة:) املؤسسة  (-

م3م،) الكمئن اقره) الشعبي املركزي،)

الز قطوني-الدا ) احمد  شم ع 

البيضمء.

-)املنتدب األول للحسمبمت:)اكت9)

تمثله) (» (A.( SAAIDI(&(ASSOCIES«

السيدة بهمء)السعيدي.))

وحصص) املو ودات  (-

د هم) اليون  املشتركة:) امللكية 

إلى) اقسـم  )333.333,33.م))

ألف) ذات  حصة  )333.م)) ألف)

إسمية) كقيمة  د هم  )333,33.م))

للحصـة الواحدة،)املكتتبة كليـم.

تم تكوين املبلغ األصلي بكماله عن)

طريق الدفع نضيم.

السترداد) الالزم  األدنى  ( املبلغ) (-

الحصص:533.333,33

-)تم يخ و قم اعتممد نظمم التدبير)
لسوق) املغربية  الهيئة  طرف  ان 

-) قم:) ((3(3 د نبر) 5م) الرسمايل:)

GP(3(39

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)6م7649.

463I

اكت9 الريمني للمحمسبة

H&F MULTICOMERIO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اكت9 الريمني للمحمسبة

شم ع احمد داود  قم33)  تطوان ، 

93343، تطوان املغرب

H&F(MULTICOMERIO شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

او�سى ابن نصير اقماة او�سى ابن 

نصير  قم 7 الطمبق االول  قم )  - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

969)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 H&F (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MULTICOMERIO

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجمز)

)االستيراد) بملتقسيط) الغذائية 

والتصدير).

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

ابن) او�سى  اقماة  نصير  ابن  او�سى 

 -   ( الطمبق االول  قم) (7 نصير  قم)

93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد الصبمني هشمم)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد الصبمني هشمم عنوانه)ا))

شم ع خوان سيبمستيمن الكمنو  قم)7 

القة) 6م93)) بيسو34)أ القة))

اسبمنيم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد الصبمني هشمم عنوانه)ا))

شم ع خوان سيبمستيمن الكمنو  قم)7 

بيسو34)أ القة)6م93))القة اسبمنيم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)83)39).

464I

اكت9 املحمسبة اطمكوم

 STE IRRIGATION

ELKHORBAT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اكت9 املحمسبة اطمكوم

زنقة 63  قم 3 تنجداد ، 633)5، 

تنجداد املغرب

 STE IRRIGATION ELKHORBAT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي قصر 

الخربمت فركلة العليم  - 633)5 

تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4447م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.IRRIGATION ELKHORBAT

االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

املختلفة والبنمء.)االستغالل الفالحي.

قصر) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 5(633 (- ( العليم) فركلة  الخربمت 

تنجداد املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: براهيم) ( بقمو) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ابراهيم  بقمو  السيد 

333م 633)5)تنجداد املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ابراهيم  بقمو  السيد 

333م 633)5)تنجداد املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملرشيدية))بتم يخ)8))ينمير)

م)3))تحت  قم)95.

465I

STE SOGETREB SARL

SOCIETE SOGETREB SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

STE SOGETREB SARL

44 شم ع احمد السالوي فم3 ، 

33333، فم3 املغرب

 SOCIETE SOGETREB SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 44 شم ع 

احمد السالوي فم3 - 33333 فم3 

املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.63873

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)5))نونبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

(- فم3) السالوي  احمد  شم ع  (44«

33333)فم3 املغرب«)إلى)»الطمبق)3 

اكت9  قم)9م)اقماة اطلس زنقة))م 

املدينة) فم3  االطلس  بنجلون  عمر 

الجديدة.)-)33333)فم3))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) م3) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)487/021.

466I
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DISTRA CONSEILS

VENTISYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DISTRA CONSEILS

 قم ) الطمبق ) بلوك م) الحي 

الحسني ، 43333، اراكش املغرب

VENTISYS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 399 شقة 

7 املنطقة الصنمعية املسملر  - 

43333 اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

37)ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.VENTISYS

:)اقمول في) غرض الشركة بإيجمز)

االشغمل املختلفة او البنمء.

 399 (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شقة)7)املنطقة الصنمعية املسملر))-)

43333)اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

حصة) (333 ( (: انير) بمزي  السيد 

بقيمة)33م)د هم للحصة).

33))حصة) ( (: السيد بمزي هشمم)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 333 ( (: احمد) النم يم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (33 ( (: السيد النم يم املصطفى)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

حي) عنوانه)ا)) انير  بمزي  السيد 
قلعة) (43333  365 البهجة  قم)

السراغنة املغرب.
عنوانه)ا)) هشمم  بمزي  السيد 
قلعة) (43333  365 البهجة  قم) حي 

السراغنة املغرب.
النم يم احمد عنوانه)ا)) السيد 
 43333 ( دوا  العزة السويهلة سعمدة)

اراكش املغرب.
املصطفى) النم يم  السيد 
عنوانه)ا))دوا  العزة السويهلة سعمدة))

43333)اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) انير  بمزي  السيد 
قلعة) (43333  365 البهجة  قم)

السراغنة املغرب
النم يم احمد عنوانه)ا)) السيد 
 43333 ( دوا  العزة السويهلة سعمدة)

اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)7)34)م.
467I

SBAAI(AUDIT(&(EXPERTISE

ليفل اب غيكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

SBAAI(AUDIT & EXPERTISE
سمحة املدينة عمم ة دا الفرح م 

الطمبق 4  قم م8 ، 93333، طنجة 
املغرب

ليفل اب غيكس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية شم ع 
ابن توارت و شم ع كندي ، اقماة 
األضواء الطمبق الثملث  قم 3)  - 

93333 طنجة املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م36ممم.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)5م)ينمير)م)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
»زاوية شم ع ابن توارت و شم ع كندي)
الطمبق الثملث  قم) اقماة األضواء) (،
إلى) املغرب«) طنجة  (93333  -   (3
»زاوية شم ع ابن توارت و شم ع كندي)
الطمبق الثملث  قم) اقماة األضواء) (،

))   - 9333))طنجة))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)83م39).

468I

MH CONSEIL

RAZANE DISTRIBUTION
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM
 F 1ER(ETG(AIN(HARROUDA،
28630، mohammedia(MAROC
RAZANE DISTRIBUTION شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  تجزئة 
فيد�سي اقماة  انيم عمم ة ف الطمبق 
االول  قم ) عين حرودة  املحمدية 

8633) املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
(6747

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (35
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.RAZANE DISTRIBUTION
نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

بضمئع لصملح الغير.

تجزئة) ( (: اال تممعي) املقر  عنوان 

فيد�سي اقماة  انيم عمم ة ف الطمبق)

املحمدية) ( عين حرودة) (( االول  قم)

8633))املحمدية املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد احمد بوحديدي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد بوحديدي عنوانه)ا))

الهدى عمم ة)35) قم)33)شم ع احمد)

دا ) ((3333 البيضمء) دا   بوزيمن 

البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد احمد بوحديدي عنوانه)ا))

الهدى عمم ة)35) قم)33)شم ع احمد)

بوزيمن)3333))دا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (( بتم يخ) ( بمملحمدية) االبتدائية 

د نبر)3)3))تحت  قم)745م.

469I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE SUPRO MAROC
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL

 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

STE SUPRO MAROC شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم )43 

بيوت البون النخيل الشمملي  - 

43333 اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 



4635 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

335ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SUPRO MAROC

-اقمول) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اشغمل البستنة)

-اشغمل الطرق وتهييئ الفضمءات)

الخضراء.

:) قم) اال تممعي) املقر  عنوان 

(- ( بيوت البون النخيل الشمملي) (43(

43333)اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: اراد) بوخلفة  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اراد  بوخلفة  السيد 

3  قم) بلوك  برحمون  اوالد  دوا  

 43333 ( واحة سيدي ابراهيم) 84م)

اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اراد  بوخلفة  السيد 

دوا  اوالد برحمون بلوك 3  قم)84م 

واحة سيدي ابراهيم)43333)اراكش)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم))354)م.

473I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TAIBA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

TAIBA IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 63 

بلوك ك شقة م حي الهدى اكمدير - 

83333 اكمدير املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(3769

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم  فع) م)3)) ينمير) ((( في) املؤ خ 

 أسممل الشركة بمبلغ قد ه)»43.333 

إلى) د هم«)أي ان)»43.333م)د هم«)

»83.333م)د هم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم)98333.

Iم47

MANAGEMENT AND CONSULTING 

PALACE SANITAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

9م,شم ع  بل هبري ,اازو ن ، 

53))3، الحسيمة املغرب

PALACE SANITAIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي )) شم ع 

7م اازو ن - 53))3 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م3)3

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PALACE SANITAIRE
بيع) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

السمنتير بملتقسيط
-)بيع الزليج بملتقسيط

-بيع األثم ث بملنقسيط.
)))شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
الحسيمة) (3((53 (- اازو ن) 7م)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 343 ( (: السريخي) اروان  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد وليد السريخي):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد عمر السريخي):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد اروان السريخي عنوانه)ا))
 3((53 اازو ن) 7م) زنقة) ((3

الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا)) السريخي  وليد  السيد 
 3((53 اازو ن) 7م) زنقة) ((8

الحسيمة املغرب.
السيد عمر السريخي عنوانه)ا))3) 
الحسيمة) (3((53 اازو ن) 7م) زنقة)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد عمر السريخي عنوانه)ا))3) 
الحسيمة) (3((53 اازو ن) 7م) زنقة)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملحسيمة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)48.

47(I

A. SAAIDI CONSULTANTS

LAVAZZA MAROC

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تممعي للشركة

A. SAAIDI(CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

LAVAZZA MAROC شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي توين 

سمنتر، البرج الغربي، الطمبق 6م، 

زاوية شم ع الز قطوني واملسيرة - 

33م3) الدا  البيضمء املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.((3.533

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)م3)د نبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

الطمبق) البرج الغربي،) »توين سمنتر،)

زاوية شم ع الز قطوني واملسيرة) 6م،)

إلى) املغرب«) الدا  البيضمء) 33م3))  -

»البيضمء)البرج التوأم)))ملركز األعممل)

زاوية) الغربي،) البرج  التوأم،) املركز 

شم ع الز قطوني واملسيرة،)الطمبقين)

الدا ) 33م3)) (- الخماس والسمد3)

البيضمء))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)7م7649.

473I



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4636

اكت9 املحمسبة اطمكوم

STE TUGHACH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اكت9 املحمسبة اطمكوم

زنقة 63  قم 3 تنجداد ، 633)5، 

تنجداد املغرب

STE TUGHACH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي قصر 

خطم ة االوان فركلة العليم - 633)5 

تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4473م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TUGHACH

االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

املختلفة والبنمء.)االستغالل الفالحي..

قصر) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

خطم ة االوان فركلة العليم)-)633)5 

تنجداد املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

333.333.م)د هم،)اقسم كملتملي:

 5.333 ( (: احمد) اااللي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد ايت تتكملت سعيد):))5.333 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) احمد  اااللي  السيد 

633)5)تنجداد) قصر خطم ة االوان)

املغرب.

سعيد) تتكملت  ايت  السيد 

عنوانه)ا))دوا  تكمي الجديد الجنوبية)

ترايكت))45333)و زازات املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  اااللي  السيد 

633)5)تنجداد) قصر خطم ة االوان)

املغرب

سعيد) تتكملت  ايت  السيد 

عنوانه)ا))دوا  تكمي الجديد الجنوبية)

ترايكت))45333)و زازات))املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملرشيدية))بتم يخ)م))ينمير)

م)3))تحت  قم)3)م.

474I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

M-BOOST COMPANY
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE BOUGAFER

 CONSEILS SARL

 2eme(ETAGE(N°396 RUE(ALLAL

 BEN(ABDELLAH(SETTAT 26000

, MAROC

-م-بوست كوابمني شركة ذات 

اسؤولية احدودة )ذات الشريك 

الوحيد)  في طو  التصفية . وعنوان 

اقرهم اال تممعي 9مم شم ع عبد 

املوان الطمبق )  قم 8م-3343) 

الدا  البيضمء املغرب 

- حل الشركة 
- قم التقيد في السجل التجم ي 

 3436(3

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

تقر  حل) نونبر9م3)) 9م) في) املؤ خ 

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

كوابمني) م-بوست  الوحيد  الشريك 

د هم) 33333م) بمبلغ  أسمملهم)

ب9مم  اال تممعي  اقرهم  وعنوان 
شم ع عبد املوان الطمبق))) قم)-8م

3343))الدا  البيضمء)املغرب.

)–نتيجة األزاة االقتصمدية)

ب9مم  التصفية  اقر  -حدد 

شم ع عبد املوان الطمبق))) قم)-8م

3343))الدا  البيضمء)املغرب))
املهدي الحريزي) -وعين السيد)ة))

 AVENUE DU وعنوانه بلجيكم))))36م

          BEAU SITA 43م( SERAING

-كمصفي)ة))للشركة)

وعند االقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة واحل تبليغ العقود و الوثمئق)

املتعلقة بملتصفية)

بمملحكمة) القمنوني  االيداع  تم 

)م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

ام 3)3)3))تحت  قم)))84 

475I

AMGHAR MOHAMED

SOTRALFIDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

SOTRALFIDI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 9) 

د ب املتر صفرو - 333م3 صفرو  

املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

85مم.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) م)3)) فبراير) م3) في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

 43.333« أي ان) د هم«) (463.333«

عن) د هم«) (533.333« إلى) د هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( االبتدائية بصفرو)

م)3))تحت  قم)86.

476I

FIDULIMAR

S.L.N.C
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

S.L.N.C شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 989 

حي الوحدة  - 48333 و زازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

85)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.S.L.N.C

انتمج) -م) (: غرض الشركة بإيجمز)

وبيع اواد البنمء

-))استغالل املعمدن

-3)اشغمل النظمفة.

:) قم) اال تممعي) املقر  عنوان 

و زازات) (48333 (- ( حي الوحدة) (989

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد ااين علمي):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).



4637 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد ااين علمي عنوانه)ا)) قم)

و زازات) (48333 ( الوحدة) حي  (989

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد ااين علمي))عنوانه)ا)) قم)

و زازات) (48333 ( الوحدة) حي  (989

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتم يخ) ( بو زازات) االبتدائية 

 قم)-.

477I

melconsulting

CAFE L›ENTOURAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

melconsulting

  11bd(zerktouni(imm(basraoui

 1 er(etage  n°7 oujda، 60000،

oujda(maroc

CAFE L›ENTOURAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي م) زنقة 

6م حي د افيف - 63333 و دة  

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.34(63

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 أكتوبر) (37 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

تفويت السيد))ة))عبد االله حنين)

أصل) ان  ا تممعية  حصة  (533

)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  333.م)

أكتوبر) (37 بتم يخ) كبو3  بو  احمد 

.(3(3

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) (34 بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)9م.

478I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

BOFINOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

49 شم ع عمر بن الخطمب الطمبق 3 

 قم 6 ، 93333، طنجة املغرب

BOFINOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي التجزئة 

املبم كة، الزنقة 64 الرقم 5 - 

93333 طنجة املغرب.

حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

4493م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تقر  حل) 8))د نبر) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

BOFINOR))ابلغ  أسمملهم)33.333م 

اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 

التجزئة املبم كة،)الزنقة)64)الرقم)5 - 

93333)طنجة املغرب نتيجة ل):)حل)

الشركة وتصفيتهم بطريقة ودية.

و حدد اقر التصفية ب التجزئة)

املبم كة،)الزنقة)64)الرقم)5 - 93333 

طنجة املغرب.)

و عين:

بنعليلو) احمد  السيد)ة))

وعنوانه)ا))قرية الرالة أنجرة فحص)

أنجرة)93333)طنجة املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)التجزئة)

املبم كة،)الزنقة)64)الرقم)5،)طنجة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)46)39).

479I

FIDULIMAR

OUHSSAIN NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

OUHSSAIN NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 39 
الحي الصنمعي  - 48333 و زازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

83)مم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) م3)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.OUHSSAIN NEGOCE
-م  (: بإيجمز) الشركة  غرض 

النصدير و االستراد
و) للسيم ات  الغيم   قطع  -)بيع 

االليمت
-3)اكمنيك عمم.

 39 :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
و زازات) (48333 (- ( الصنمعي) الحي 

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد ااحمد))وحسمين):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد ااحمد))وحسمين عنوانه)ا))
تنغير) (45833 النيف) تكرنة  قصر 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد ااحمد))وحسمين عنوانه)ا))

و زازات) (45833 قصر تكرنة النيف)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتم يخ) ( بو زازات) االبتدائية 

 قم)-.

483I

fatima(zahra

CORALINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

fatima(zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC

CORALINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 LOTوعنوان اقرهم اإل تممعي 3م

 T  QUARTIER(INDUSTRIEL(RTE

 AIN(CHKEF(FES - 30000 fes

املغرب.

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(6345

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) ((3(3 د نبر) (33 في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»533.333)د هم«)أي ان)»533.333 

عن) د هم«) »333.333.م) إلى) د هم«)

إدامج احتيمطي أو أ بمح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدا  في  أ3 اململ.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) م3) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)491/2021.

Iم48
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FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

TAWREG NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT (3
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA(MAROC
TAWREG NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 BD 75 وعنوان اقرهم اإل تممعي
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME(ETG(APPT(B
CASABLANCA 108 الدا البيضمء 

3))3) الدا البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م48933
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 5م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TAWREG NEGOCE
غرض الشركة بإيجمز):)شراء)و بيع)

استيراد وتصدير املواد الغذائية.
 BD  75 (: عنوان املقر اال تممعي)
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETG APPT B
الدا البيضمء) CASABLANCA 38م)

3))3))الدا البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد  ممل  كيك):))533)حصة)

بقيمة)53.333)د هم للحصة).
533)حصة) ( (: السيد نمدية طويل)

بقيمة)53.333)د هم للحصة).
بقيمة) (533 (: السيد  ممل  كيك)

53.333)د هم.

السيدة نمدية طويل):)533)بقيمة)
53.333)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد  ممل  كيك عنوانه)ا))دوا )
البيضمء) اديونة  ((37 الرحملي  قم)

9493))البيضمء)املغرب.
عنوانه)ا)) طويل  نمدية  السيدة 
اديونة) 3م) الرقم) اهداوي  تجزئة 

البيضمء)9493))البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد  ممل  كيك عنوانه)ا))دوا )
البيضمء) اديونة  ((37 الرحملي  قم)

9493))البيضمء)املغرب
عنوانه)ا)) طويل  نمدية  السيدة 
اديونة) 3م) الرقم) اهداوي  تجزئة 

البيضمء)9493))البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))76534.
48(I

fatima(zahra

STE SAIS PROJET
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

fatima(zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC
STE SAIS PROJET شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي اوالد 

الطي9 السفلى  اوالد الطي9 فم3 - 
33333 فم3 املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.64447
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)3م)نونبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
اوالد الطي9) ( »اوالد الطي9 السفلى)
إلى) املغرب«) فم3  (33333 (- فم3)

م  شم ع وهران انفلو ي) ((69 » قم)

فم3.)-)33333)فم3))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) م3) بتم يخ) بفم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)496/2021.

483I

fatima(zahra

STE AFRAH  SAFAE

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تممعي للشركة

fatima(zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC

STE(AFRAH  SAFAE شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 96 

زنقة 3 حي ابروكة ) عين هم ون 

فم3 - 33333 فم3 املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

م7م46.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)م3)نونبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

عين) (( حي ابروكة) (3 زنقة) (96 » قم)

هم ون فم3)-)33333)فم3 املغرب«)

بمب) تجزئة  اال �سي  »الطمبق  إلى)

ا طريق اكنم3) (335 االندلس  قم)

فم3)-)33333)فم3))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) م3) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)495/2021.

484I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

 BEL GLOBAL

DISTRIBUTION

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°3( ,

 3EME(ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER(maroc

 BEL GLOBAL DISTRIBUTION

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي الدير 

3م36 الطمبق السفلي حي كزنمية - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

945)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 BEL (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GLOBAL DISTRIBUTION

التوزيع) (- (: غرض الشركة بإيجمز)

بشكل عمم.

-)نقل املنتجمت الغذائية.

-)تم ر.

،) ميع) عمم) بشكل  التجم ة  (-

والتغليف) التعبئة  (، املنتجمت)

على  ميع) العمولة  (، التمثيل) (،

املنتجمت.

-)استيراد و تصدير.
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التجم ية) العمليمت  -) ميع 
ارتبطة) والوسمطة  والتفموضية 
بمل�سيء) ابمشر  غير  أو  ابمشر  بشكل 
أن) املحتمل  ان  أو  أعاله  املذكو  
تسهل تحقيقه أو تطويره أو توسيعه.

تأ ير) (، تأ ير) (، حيمزة) (، إنشمء) (-
(، تأ ير) (، األعممل) إدا ة  ميع  (،
املؤسسمت) تشغيل  ميع  (، تركي9)
والشركمت واملصمنع والو ش املتعلقة)

بأي ان األنشطة املحددة.
أخذ أو حيمزة أو تشغيل أو نقل) (-
االختراع) وبراءات  العمليمت   ميع 

املتعلقة بهذه األنشطة..
عنوان املقر اال تممعي):)حي الدير)
(- السفلي حي كزنمية) الطمبق  3م36)

93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد اسممعيل بلمكية):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
بلمكية) اسممعيل  السيد 
 (9 عمم ة) الوفمء) الضحى  عنوانه)ا))
 قم)36)ط)م3 93333)طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
بلمكية) اسممعيل  السيد 
 (9 عمم ة) الوفمء) الضحى  عنوانه)ا))
 قم)36)ط)م3 93333)طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)6)4م.
485I

FLASH ECONOMIE

PROVETEX
إعالن اتعدد القرا ات

PROVETEX
شركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمملهم:333.333,33.م د هم
اقرهم اإل تممعي: طريق عين 

بر ة  قم م الطمبق م أامم كم يمن 
الحجر،عين السبع  الدا  البيضمء

 قم التقييد في السجل 
التجم ي:368585

املنعقد) العمم  الجمع  بمقت�سى 
علًمم) أحيط  م)3)) ينمير) ((5 بتم يخ)

بمملوافقة على
بيع الحصص:

الزهراء) فمطمة  السيدة  تفويت 
ا تممعية) حصة  ((5.333( سيف)
%33م)ان) للسيدة الهطمل نجمة أي)
األسهم التي تمتلكهم املتنمزلة في شركة)

  PROVETEX -
و بملتملي تصبح شريكم للشركة

املوافقة و املصمدقة على تفويت)
الحصص-

تعديل الفصل)6)و)7))ان النظمم)
األسم�سي للشركة-

الزهراء) فمطمة  السيدة  استقملة 
سيف-

ان النظمم) ( 6م) تعديل الفصل) (
السيدة) )تعيين:) للشركة) األسم�سي 
الهطمل فتيحة كمسيرة وحيدة ملدة)
الشركة) ستلتزم  )و  احدودة) غير 
بجميع األعممل املتعلقة بهم ان خالل)
الهطمل) ( للسيدة) الوحيد  التوقيع 
التعريف) لبطمقة  الحمالة  فتيحة 

الوطنية))66335مBJ) قم
األسم�سي) النظمم  على  املوافقة 

الجديد-
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م76535

486I

SMCFF

 GENERAL EXPRESS
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SMCFF
 BD(ZERKTOUNI 2EME 64

 ETAGE ، 20200، CASABLANCA
MAROC

 GENERAL EXPRESS SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 N°33( وعنوان اقرهم اإل تممعي

شم ع الروداني الطمبق التمني   قم 

)م اعم يف  - 5333) الدا بيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

765485

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GENERAL EXPRESS SERVICES

أشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

دعم) أنشطة  (, ,تجم ة) اختلفة)

املقموالت.

 N°33( (: عنوان املقر اال تممعي)
) قم) التمني) الطمبق  الروداني  شم ع 

الدا بيضمء) ((5333 (- ( اعم يف) )م)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد يوسف هم ي):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

((: الهمدي) ابن  االله  عبد  السيد 

453)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)

حصة) ((53 ( (: السيدة عمئشة او از)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) هم ي  يوسف  السيد 
 (5333 عنمبة) زنقة  (3 بلوك) (375

خريبكة املغرب.

الهمدي) ابن  االله  عبد  السيد 

عنوانه)ا))563)حي القد3)))خريبكة)

5333))خريبكة املغرب.

عنوانه)ا)) او از  عمئشة  السيدة 

 (5333 ( حي الريمض) مم) بلوك) 36م)

خريبكة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هم ي  يوسف  السيد 

 (5333 عنمبة) زنقة  (3 بلوك) (375

خريبكة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765485.

487I

STE FIDUKARS SARL

STE TIDIGHST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE(MAROC

STE TIDIGHST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تكمنت 

نو ا  تجدة ترايكت  - 45333 

و زازات املغرب.

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

م8)9.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) م)3)) ينمير) 3م) في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) »433.333.م)

»533.333.م  إلى) د هم«) »33.333م)

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بو زازات))بتم يخ)5م)فبراير)

م)3))تحت  قم)م)م.

488I
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اكت9 املحمسبة اطمكوم

STE ASAMR CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

اكت9 املحمسبة اطمكوم

زنقة 63  قم 3 تنجداد ، 633)5، 

تنجداد املغرب

STE ASAMR CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي قصر 

سيدي يحيى فركلة  - 633)5 

تنجداد املغرب.

حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

847مم.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

م)3))تقر  حل) 33)فبراير) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ  أسمملهم) ( (STE ASAMR CAR

اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)

اإل تممعي قصر سيدي يحيى فركلة))

(: تنجداد املغرب نتيجة ل) (5(633  -

تلقمئي.

ب  قم) التصفية  اقر  حدد  و 

 5(333 (- ))ازاو  الجديد) م8م)زنقة)

الرشيدية املغرب.)

و عين:

الحسين)) اوالي  السيد)ة))

ايت) قصر  عنوانه)ا)) و  ( البويعبوقي)

املغرب) تنجداد  (5(633 ( ااعمر)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م7.

489I

اكت9 املحمسبة اطمكوم

S.S.M.TM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اكت9 املحمسبة اطمكوم

زنقة 63  قم 3 تنجداد ، 633)5، 

تنجداد املغرب

S.S.M.TM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي قصر ايت 

لبزم فركلة العليم  - 633)5 تنجداد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4453م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.S.S.M.TM

االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

املختلفة والبنمء.)االستغالل الفالحي..

عنوان املقر اال تممعي):)قصر ايت)

تنجداد) (5(633 (- ( لبزم فركلة العليم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: ( او�سى) عمم ي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: السعيد) خيموي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( او�سى) السيد عمم ي 

تنجداد) (5(633 ( لبزم) ايت  قصر 

املغرب.

السيد خيموي السعيد عنوانه)ا))
تنجداد) (5(633 ( القديمة) قصر 

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( او�سى) السيد عمم ي 
تنجداد) (5(633 ( لبزم) ايت  قصر 

املغرب
السيد خيموي السعيد عنوانه)ا))
تنجداد) (5(633 ( القديمة) قصر 

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملرشيدية))بتم يخ)8))ينمير)

م)3))تحت  قم)99.

493I

BHM MAROC CAR

SOCIETE TACOPATISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BHM MAROC CAR
برانص شم ع صمح9 الصالة  قم 8 

، 93333، طنجة املغرب
SOCIETE TACOPATISS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة 

احسن الشم ع  الرئي�سي,بني نصم   
النمظو  النمظو  333)6 النمظو  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

483م)
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SOCIETE TACOPATISS
تصنيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
املخمبز) انتجمت  وتوزيع  ,تسويق 

واملعجنمت والبسكويت)

وطنيم ودوليم وأي نشمط يتعلق))بم)
ستيراد وتصديرهم.

عمم ة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
نصم )) الرئي�سي,بني  ( الشم ع) احسن 
النمظو ) (6(333 النمظو ) النمظو  

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 533.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
5)م  ( (: ( اوسالم) السيد))نو دين 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).
السيد))سمير بوطمب)):))5)م)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).
حصة) 5)م) ( (: ( السيد))عزيز زاهر)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).
5)م  ( (: ( املقراني) السيد))نجيم 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد نو دين اوسالم))عنوانه)ا))
شم ع)) احمد  سيدي  اوالي  شم ع 
33م)) قم)))النمظو ))333)6)النمظو )

املغرب.
عنوانه)ا)) ( بوطمب) السيد))سمير 
الكمئن بأوالد ايمون)333)6)النمظو )

املغرب.
حي) ( عنوانه)ا)) زاهر  السيد))عزيز 
الكندي زنقة)م) قم))333)6)النمظو )

املغرب.
عنوانه)ا)) ( املقراني) السيد))نجيم 
38م   ( ) قم) (75 بشم ع عممن الزنقة)

333)6)النمظو  املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد))نو دين اوسالم))عنوانه)ا))
شم ع)) احمد  سيدي  اوالي  شم ع 
33م)) قم)))النمظو ))333)6)النمظو )

املغرب
عنوانه)ا)) ( بوطمب) سمير  السيد 
الكمئن بأوالد ايمون)333)6)النمظو )

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)3م)فبراير)

م)3))تحت  قم)555.
Iم49
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FCG AL AMANE

 ALLO AMBULANCE

MEDICAL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FCG AL AMANE

 16RUE(SEBOU(APT2 AGDAL

 RABAT 16RUE(SEBOU(APT2

 AGDAL(RABAT، 10090، RABAT

MAROC

 ALLO AMBULANCE MEDICAL

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 4 زنقة 

نوبليم تجزئة 4 اجموعة 7م بلوك م 

حي الريمض  - 33م3م الربمط املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

49499م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 ALLO (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.AMBULANCE MEDICAL

غرض الشركة بإيجمز):)إسعمف.

زنقة) (4 (: اال تممعي) املقر  عنوان 

م  7م)بلوك) 4)اجموعة) نوبليم تجزئة)

حي الريمض))-)33م3م)الربمط املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: الشيخ) خملد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الشيخ  خملد  السيد 
العكم ي)) 9م) زنقة سيدي أحمد  قم)

93م3م)الربمط املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الشيخ  خملد  السيد 
العكم ي)) 9م) زنقة سيدي أحمد  قم)

93م3م)الربمط املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)343ممم.

49(I

FIDU ALIMTYAZ

STE MEDYOUNIR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن  لون  

اكمت9 أشرف،  اكت9  4م الطمبق  

FES MAROC ،33333 ، 3فم  (

STE MEDYOUNIR  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي   قم 

53م نعيم 6 ب نر س م اكنم3 - 

53333  اكنم3 املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9مم66.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)3م)يوليوز)3)3))تم))تحويل))

املقر اال تممعي الحملي للشركة ان)»)
 قم)53م)نعيم)6)ب نر س)م)اكنم3)

- 53333))اكنم3 املغرب«)إلى)»تجزئة)
اإلنبعمث))) ا3 املمء)-)33333))فم3))

املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)639.

493I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE PROMO FTITAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDU ALIMTYAZ

13َ زنقة ، عبد الكريم بن  لون  

اكمت9 أشرف،  اكت9  4م الطمبق  

FES MAROC ،33333 ، 3فم  (

 SOCIETE PROMO FTITAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم  م5)  

الطمبق م الشقة  ) تجزئة  بل 

تغمت  م  واد فم3 - 33333  فم3 

املغرب.

حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.37547

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) ((3(3 نونبر) 6م) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

)ابلغ) (SOCIETE PROMO FTITAM

وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)

الطمبق) ( م5)) ( اقرهم اإل تممعي  قم)

م)الشقة))))تجزئة  بل تغمت))م))واد)

فم3)-)33333))فم3 املغرب نتيجة ل)

:)توقف شمال).

و حدد اقر التصفية ب  قم))م5)  

الطمبق)م)الشقة))))تجزئة  بل تغمت))

م))واد فم3)-)33333))فم3 املغرب.)

و عين:

السيد)ة))الحسني))بلقمسم األزاي)

3م  تجزئة النسيم زنقة) و عنوانه)ا))

 قم)5)عين الشقف البيضمء)3333)  

)ة)) املغرب كمصفي) ( ( الدا  البيضمء)

للشركة.

بلقمسم األزاي) ( احمد) السيد)ة))

زنقة) ( تجزئة دا  الشموي) و عنوانه)ا))

البيضمء))) الشقف  عين  ((( 7) قم)

املغرب) ( ( البيضمء) الدا   ( ((3333

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

:) قم)) بملتصفية) املتعلقة  الوثمئق 

م5)))الطمبق)م)الشقة))))تجزئة  بل)

تغمت))م))واد فم3

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

د نبر) م3) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

3)3))تحت  قم)3898.

494I

املركز الجهوي لالستثمم  لجهة د عة تمفياللت الحقة)

و زازات

« STE FRJ-FARAJ SARL «
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمم  لجهة د عة 

تمفياللت الحقة و زازات

شم ع اوالي  شيد عمم ة داد3 

الطمبق االول و زازات، 45333، 

و زازات املغرب

» STE FRJ-FARAJ SARL » شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي اركز 

اكنيون  - )4533 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

367م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (« (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.«(FRJ-FARAJ SARL

*البنمء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

واالشغمل املختلفة)

*)أعممل اتنوعة))أشغمل))الطرق)

*أعممل الطرق.
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اركز) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
اكنيون))-))4533)تنغير املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

533)حصة) ( (: السيد فرج ااحمد)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

53))حصة) ( (: السيد فرج))احمد)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

حصة) ((53 ( (: السيد فرج  شيد)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ااحمد  فرج  السيد 
تنغير) (4533( تمغية نتفموت اكنيون)

املغرب.
عنوانه)ا)) احمد  فرج  السيد 
تنغير) (4533( تمغية نتفموت اكنيون)

املغرب.
السيد فرج  شيد عنوانه)ا))تمغية)
نتفموت اكنيون))4533)تنغير املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ااحمد  فرج  السيد 
تنغير) (4533( تمغية نتفموت اكنيون)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)-.

495I

Sté(COMPTADAM(Sarl(au

KENI TRANSIT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté(COMPTADAM(Sarl(au
 KENITRA 26RUE(AL

 MOUTANABI(RESID. TAYIBA
 BUREAU(N° 3، 14000، kenitra

Maroc
KENI TRANSIT شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 
59)  قم مم اجموعة )  - 4333م 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م5647

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 ام 3) 3م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 KENI (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.TRANSIT
نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

االشخمص
النقل املد �سي

استيراد و تصدير.
زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
4333م   -   ( اجموعة) مم) 59)) قم)

القنيطرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م)حصة) ( (: السيد احمد ابم)

بقيمة)33.333م)د هم للحصة).
بقيمة) 333م) (: ابم) احمد  السيد 

33.333م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ابم  احمد  السيد 

القنيطرة)4333م)القنيطرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ابم  احمد  السيدة 

القنيطرة)433م)القنيطرة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتم يخ) ( االبتدائية بملقنيطرة)

 قم).

496I

BT CONSEIL

BC-PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni(angle(bd(roudanie(etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

BC-PHARMA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة سمية 
إقماة شهرزاد 3 الطمبق 5 الشقة 
))، بملمي الدا  البيضمء - 3333) 

الدا  البيضمء املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
)م36.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)8))أكتوبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
»زنقة سمية إقماة شهرزاد)3)الطمبق)
(- بملمي الدا  البيضمء) (،(( الشقة) (5
إلى) املغرب«) البيضمء) الدا   ((3333
بلڤيدير الطمبق) »،)زنقة شفملي بيم ،)
3)الشقة)9،)الدا  البيضمء.)-)3333) 

الدا  البيضمء))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)763765.

497I

ORENJI

 STE LABORATOIRE
 ORIENTAL DE CONTROLE
  ET ESSAI GEOTECHNIQUE

(LOCEG(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORENJI
)3 شم ع احمد الخماس الشقة 

 قم 4 حي الحسني بركمن ، 63333، 
بركمن املغرب

 STE LABORATOIRE ORIENTAL
 DE CONTROLE ET ESSAI

 (GEOTECHNIQUE  (LOCEG

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 

ّ
وعنوان اقرهم اإل تممعي فيال

لزوغونجي الطمبق ) شقة 3م شم ع 
الد فوفي و دة - 63333 و دة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

365(3
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 LABORATOIRE ORIENTAL
 DE CONTROLE ET ESSAI

.(GEOTECHNIQUE  (LOCEG
اختبر) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املبنى و األشغمل العمواية.
(

ّ
فيال (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شم ع) 3م) شقة) (( لزوغونجي الطمبق)
و دة) (63333 (- و دة) الد فوفي 

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 433.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
633.م  ( (: السيد احمد أاين بدي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 833 ( (: السيد املهدي اسممعيلي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد يحي او�سى):))633.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد احمد أاين بدي عنوانه)ا))
زنقة الزيتون الرقم)مم)و دة)63343 

و دة املغرب.
اسممعيلي) املهدي  السيد 
عنوانه)ا))قطمع)5)اقماة  يمض عمم ة)
همء) قم)م)حي الريمض الربمط)33م3م 

الربمط املغرب.



4643 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

عنوانه)ا)) او�سى  يحي  السيد 

زنقة)) بنميمون  تجزئة  الزيتون  حي 

لرصمف  قم)37)و دة)63343)و دة)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد احمد أاين بدي عنوانه)ا))

زنقة الزيتون الرقم)مم)و دة)63343 

و دة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م46.

498I

OUED IKEM STONE SARL AU

AB.IT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AB.IT SARL AU

6), احج ار3 السلطمن الطمبق 

م الشقة  قم 3 ، 3373)، الدا  

البيضمء املغرب

AB.IT شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : 6)، احج 

ار3 السلطمن الطمبق م الشقة 

 قم 3 - 3373) الدا البيضمء 

املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.  439863

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل) م)3)) ينمير) ((5 املؤ خ في)

AB.IT)شركة ذات اسؤولية احدودة)

ذات الشريك الوحيد ابلغ  أسمملهم)

اقرهم) وعنوان  د هم  ((3.333

6)،)احج ار3 السلطمن) اإل تممعي)

 (3373  -  3 الشقة  قم) م) الطمبق)

لعدم) نتيجة  املغرب  الدا البيضمء)

و ود  ؤية وافمق واضحين ملستقبل)

الشركة وعدم انجمز أي نشمط اند)

تأسيسهم.

و عين:

و) التمج  بن  ( ( أاين) السيد)ة))

96م  تجزئة الزوبير عمم ة) عنوانه)ا))

شقة)م)االلفة)))3))3))الدا البيضمء))

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

بتم يخ)5))ينمير)م)3))وفي)6)،)احج)

ار3 السلطمن الطمبق)م)الشقة  قم)

3 - 3373))الدا البيضمء)املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764496.

499I

FLASH ECONOMIE

HEURE CAR
إعالن اتعدد القرا ات

شركة HEURE CAR » ش.م.م  ذات 

ش و

شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد  أسمملهم: 

333.333) د هم

6 زنقة ابن املعلم بو كون الدا  

البيضمء

تغيير املسير وتسمية الشركة

الغير) العمم  الجمع  بمقت�سى  -م)
قر ) (، (13/01/2021 بتم يخ) العمدي 

(« ( ( (HEURE CAR ( شركة) شركمء)

ش.م.م))ام يلــــي:

تم تعيين السيدة الحيمر اامل) (-
كمسيرة  ديدة))للشركة))تبعم لقبول)

استقملة))السيد))الحجماي عز الدين

ان)) الشركة  تسمية  تغيير  (-

 HEURE(إلى(PROFESSIONAL CAR

CAR

األسم�سي) القمنون  تحيين  (-

للشركة.

لدى) القمنونـي  اإليداع  تم  (–(

التجم ية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 

 15/02/2021 ( ( بتم يخ) بملبيضمء)

تحت  قم))765658     

ان أ ل الخالصة و البيمن

التسيير

533I

fatima(zahra

 TRAVAUX  DIVERS«

AMANE »SOTRAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fatima(zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC

 TRAVAUX  DIVERS(AMANE«

SOTRAMA« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : شقة  قم 

7   قم 6) زنقة العربية السعودية 

فم3 - 33333 فم3 املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7557م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) ((3(3 نونبر) ((3 املؤ خ في)

 TRAVAUX  DIVERS AMANE«

SOTRAMA«)شركة ذات املسؤولية)

 (.833.333 املحدودة ابلغ  أسمملهم)

اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 

العربية) زنقة  ((6 ) قم) (7 شقة  قم)

فم3) (33333 (- فم3) السعودية 

عن) الشركة  لعجز  نتيجة  املغرب 

االستمرا  في نشمطهم التجم ي..

و عين:

اريمف) ( هللا) عبد  السيد)ة))

تجزئة حدائق البديع) (55 وعنوانه)ا))

 33333 فم3) الشقف  عين  طريق 

فم3 املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

3)3))وفي شقة  قم) 3))نونبر) بتم يخ)

زنقة العربية السعودية) ((6 ) قم) (7

فم3)-)33333)فم3 املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)688/2021.

Iم53

WIFAK GESTION

COSMOMAROC
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

WIFAK GESTION
شم ع عبد العملي بنشقرون اكمت9 
زين9 طمبق  قم ) اكت9  قم 8 . ، 

33333، فم3 املغرب
COSMOMAROC شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي القطعة 

 قم 3م التجزئة  مد بن ايمون عين 
البيضمء طريق صفرو  - 33333 

فم3 املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(5957

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) 9م3)) د نبر) ((3 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) »333.333.م)
»333.333.م)د هم«)إلى)»333.333.) 
اقمصة) إ راء) ( (: طريق) عن  د هم«)
اع ديون الشركة املحددة املقدا  و)

املستحقة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
د نبر) (33 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

9م3))تحت  قم)4312/2019.

53(I

HYDRO POWER

HYDRO POWER
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HYDRO POWER
 RESIDENCE(AL(GHORFA 1
 N°10 LA(PREMIERE(PARTIE
 IMMEUBLE(A1 MEKNES ،

53333، اكنم3 املغرب
HYDRO POWER شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي 
 RESIDENCE(AL(GHORFA 1
 N°10 LA(PREMIERE(PARTIE
 IMMEUBLE(A1 MEKNES -

53333 اكنم3 املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م5م)5

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.HYDRO POWER
احطة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
ضخ هيد وليكية الكهربمء)الصنمعية)

استيراد و تصدير.
(: اال تممعي) املقر  عنوان 
 RESIDENCE AL GHORFA م
 N°3م LA PREMIERE PARTIE
 IMMEUBLE Aم MEKNES -

53333)اكنم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: العشير) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) العشير  احمد  السيد 
تجزئة ملرانية حي 3 3) (( زنقة) 7م)
 53333 احمد بن عبد هللا اكنم3)

اكنم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العشير  احمد  السيد 
تجزئة ملرانية حي 3 3) (( زنقة) 7م)
 53333 احمد بن عبد هللا اكنم3)

اكنم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (3( بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)م54.

533I

STE FIDMEK

LE BRUXELLOIS EVENTS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDMEK
Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

LE BRUXELLOIS EVENTS شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي : اقماة 

املدينة شم ع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة اقهي اكنم3 - 53333 

اكنم3 اململكة املغربية.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.45995

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) ((3(3 نونبر) ((3 املؤ خ في)
شركة) (LE BRUXELLOIS EVENTS
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)
333.333.م  ابلغ  أسمملهم) الوحيد 
د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي اقماة)
املدينة) امللكي  الجيش  شم ع  املدينة 
 53333 (- اكنم3) اقهي  الجديدة 
اكنم3 اململكة املغربية نتيجة ل-بيع)

االصل التجم ي).
و عين:

و) غلواة  ( احسن) السيد)ة))
عنوانه)ا))شم ع الجيش امللكي اقماة)
 53333 اكنم3) م) شقة) الحمد 
اكنم3 اململكة املغربية كمصفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
اقماة) وفي  ((3(3 نونبر) ((3 بتم يخ)
املدينة) امللكي  الجيش  شم ع  املدينة 
 53333 (- اكنم3) اقهي  الجديدة 

اكنم3 اململكة املغربية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)75.
534I

LOGIFIN

FRIGODAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES (3

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
FRIGODAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي طريق 
اوالي بوسلهمم ، 5م كلمتر بلدية 

الحيميدة قيمدة العواارة - 53م)9 
القصر الكبير املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.5879
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)9))ينمير)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
كلمتر) 5م) (، »طريق اوالي بوسلهمم)
(- العواارة) قيمدة  الحيميدة  بلدية 
إلى) املغرب«) الكبير  القصر  53م)9)
تجزئة) ( م7م)) »الطمبق األ �سي  قم)
العرائش)) (9(333 (- ( اغري9 الجديد)

املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملعرائش))بتم يخ)39)فبراير)

م)3))تحت  قم)69م.
535I

شركة بريك اكوا بم ك

شركة بريك أكوا بارك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة)

شركة بريك اكوا بم ك
كلمم طريق أ دير أاملو إغريبن 
خنيفرة ، 54333، خنيفرة املغرب
شركة بريك أكوا بم ك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اال تممعي كلمم 

طريق أ دير أاملو إغريبن خنيفرة - 

54333 خنيفرة املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م3م3.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 د نبر) (33 في) املؤ خ 

نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):

احطة بنزين.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتم يخ)34)فبراير)

م)3))تحت  قم)48.

536I

سليممنية بالستيك

سليمانية بالستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سليممنية بالستيك

دوا  الكواسم فضمالت بن سليممن ، 

3333م، بن سليممن املغرب

سليممنية بالستيك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  

الكواسم فضمالت بنسليممن - 

3333م بنسليممن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 9م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

سليممنية بالستيك.

تصنيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وإنتمج ادوات الري الفالحي.
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دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

(- بنسليممن) فضمالت  الكواسم 

3333م)بنسليممن املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اوفيق  احمد  السيد 

بنسليممن) فضمالت  الكواسم  دوا  

3333م)بنسليممن املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

الدين) صالح  شكير  السيد 

الجديد) اوان  سيدي  عنوانه)ا))
اجموعة)5) قم)58)زنقة)م3 3433) 

الدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م3  بتم يخ) ( سليممن) ببن  االبتدائية 

ينمير)م)3))تحت  قم)-.

537I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE ALIYANISS SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°3(

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°66,3مEME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

STE ALIYANISS SARL AU شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي احل 

تجم ي الكمئن بملطمبق السفلي زنقة 

عممن  - 333)3 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3(33

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (33

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ALIYANISS SARL AU

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع على حسمب الغير)

التصدير و االستيراد)

تم ر.

احل) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

تجم ي الكمئن بملطمبق السفلي زنقة)

عممن))-)333)3)الحسيمة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد احمد املنصو ي):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

333م  (: السيد احمد املنصو ي)

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

املنصو ي) احمد  السيد 

 3(333 عممن) زنقة  (34 عنوانه)ا))

الحسيمة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

املنصو ي) احمد  السيد 

 3(333 عممن) زنقة  (34 عنوانه)ا))

الحسيمة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بملحسيمة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)48م.

538I

SETTAFID

LOKMAN IMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SETTAFID

87BD ABA CHOUAIBم 

 DOUKKALI HAY EL FARAH

 CASABLANCA(CASABLANCA،

26000، CASABLANCA(MAROC

LOKMAN IMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 96 شم ع 

انفم الطمبق 9 عمم ة  قم م9 اقماة 

الربيع  الدا  البيضمء 3))3) الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

488437

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LOKMAN IMO

غرض الشركة بإيجمز):)•)اؤسسة)
االبتدائي والثمنوي) الخمص:) التعليم 

الحضمنة) ودو   والثمنوية)) )الكلية 

(، الفراغ) )أوقمت  النهم ية) والرعمية 

(، البدنية) التربية  (، املنظم) السفر 

النقل املد �سي).

96)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

اقماة) م9) عمم ة  قم) (9 انفم الطمبق)

الدا ) ((3((3 الدا  البيضمء) ( الربيع)

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 333 ( (: ( بوبكري  شيد) السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 333 ( (: احمد) تغنمين  السيدة 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد كريمي يونس):))334)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بوبكري  شيد  السيد 
 75 حي احمد بلحسن الوزاني زنقة)
الدا ) ((3673 ( ابن ااسيك) (47  قم)

البيضمء)املغرب.
عنوانه)ا)) ( احمد) تغنمين  السيد 
طمبقم   (43 عمم ة) تو يمو  عملية 
الدا ) )5م3)) الشق) عين  (3( شقة)

البيضمء)املغرب.
السيد كريمي يونس عنوانه)ا))حي)
الهدى زنقة)3م) قم)97)ق ج))3663) 

الدا  البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد كريمي يونس عنوانه)ا))حي)
الهدى زنقة)3م) قم)97)ق ج)3663) 

الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)36م764.

539I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

NG MANAGEMENT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

NG MANAGEMENT شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي اكمت9 

االندلس اكت9  قم م) شم ع اصيال 
االطلس - 33333 فم3 املغرب
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تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

53م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 NG (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MANAGEMENT

غرض الشركة بإيجمز):)-)االنعمش)

العقم ي.

اكمت9) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

االندلس اكت9  قم)م))شم ع اصيال)

االطلس)-)33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ابلغ  أسممل الشركة):))33.333م 

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: نوال) كسو3  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) نوال  كسو3  السيدة 

)م  فيال) غيثة  تجزئة  بيروث  شلرع 

الزهو )م  33333)فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) نوال  كسو3  السيدة 

)م  فيال) غيثة  تجزئة  بيروث  شلرع 

الزهو )م  33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)678/2021.

3Iم5

CAP AUDIT

LAS IMMOBILIERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAP AUDIT

 YAACOUB(EL(MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

LAS IMMOBILIERES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

يعقوب انصو   قم ) طمبق )  قم 

4  - 93333  طنجة   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م3878م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 LAS (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.IMMOBILIERES

غرض الشركة بإيجمز):)بيع و شراء)

وتأ ير العقم ات)

انعش عقم ي).

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

)) قم) طمبق) (( يعقوب انصو   قم)

4  - 93333))طنجة)))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

3م)حصة) ( (: ( السيد احمد شديد)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

 33 ( (: احمد شديد) انس  السيد 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

السيد احمد شديد)):))33)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

33)حصة) ( (: ( السيدة لينة شديد)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( شديد) احمد  السيد 

 (7 8) قم) شم ع  بل االطلس زنقة)

93333))تطوان))املغرب.

شديد)) احمد  انس  السيد 

اقماة اروان سيتي نيو) (3 عنوانه)ا))

 93333  7( مم) قم) طمبق) سمنتر 

طنجة))املغرب.

السيد احمد شديد))عنوانه)ا))3 

اقماة اروان سيتي نيو سمنتر طمبق)

مم) قم))7 93333)طنجة))املغرب.

 3 السيدة))لينة شديد))عنوانه)ا))

اقماة اروان سيتي نيو سمنتر طمبق)

مم) قم))7 93333)طنجة))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( شديد) احمد  السيد 

 (7 8) قم) شم ع  بل االطلس زنقة)

93333)تطوان))املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر) 3م) بتم يخ) ( التجم ية بطنجة)

3)3))تحت  قم)34736).

Iمم5

 Groupe(Growth(de(Conseil(et(des

Investissements

EDITBOOK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 Groupe(Growth(de(Conseil(et

des(Investissements

 AVENUE(Al(Abtal(N° 4 Agdal ,5م

Rabat ، 10000، الربمط املغرب

EDITBOOK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : شم ع 

األبطمل،  قم 5م شقة 4 أكدال - 

3393م الربمط املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
9939)م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) م)3)) فبراير) م3) املؤ خ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (EDITBOOK
33.333م  ابلغ  أسمملهم) املحدودة 
د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع)
(- أكدال) (4 شقة) 5م) األبطمل،) قم)
لقرا ) نتيجة  املغرب  الربمط  3393م)

الشركمء.
و عين:

)الحجراوي و) ( السيد)ة))اوحسين)
زنقة اآل3 بلوك) 6م) قطمع) عنوانه)ا))
 Rabat ج  قم)3م)حي الريمض)33م3م

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
شم ع) وفي  م)3)) فبراير) م3) بتم يخ)
(- أكدال) (4 شقة) 5م) األبطمل،) قم)

3393م)الربمط املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)349ممم.
I)م5

c(prof

SODISAL SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

c(prof
 secteur 5 hay(salam(rue(el(hajab(n

240 sale ، 11000، sale(maroc
SODISAL SARL AU شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 76م تجزئة 
السمكنة لعييدة سال - 333مم سال 

املغرب 
تأسيس شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3(739
 (9 في) عقد حر اؤ خ  ( بمقت�سى)
د نبر)3)3))تم إعداد القمنون األسم�سي)
لشركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد بمملميزات التملية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SODISAL SARL AU
غرض الشركة بإيجمز):)بيع املال3)

الجمهزة.
76م  (: اال تممعي) املقر  عنوان 
تجزئة السمكنة لعييدة سال)-)333مم 

سال املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
((: ( الطيبي) الدين  صاله  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الطيبي) الدين  صاله  السيد 
عنوانه)ا))حي إنبعمت زنقة أية أو ير)

64))سال)333مم)سال املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الطيبي) الدين  صاله  السيد 
عنوانه)ا))حي إنبعمت زنقة أية أو ير)

64))سال)333مم)سال املغرب)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) م)) بتم يخ) ( بسال) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)35758.

3Iم5

CAFIGEC

FARIS GATES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
FARIS GATES شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) زنقة 

ار3 السلطمن الشقة 3 الطمبق م 

الدا  البيضمء 33م3) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489547

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 FARIS (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

.GATES

تسويق) (- (: غرض الشركة بإيجمز)

األبواب املد عة

-)أعممل اختلفة)

-)تصدير و استيراد.
زنقة) ((6 (: عنوان املقر اال تممعي)

م  الطمبق) (3 ار3 السلطمن الشقة)

33م3))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: حمزة) فم يس  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد فم يس حمزة عنوانه)ا))حي)
33م3)  القلعة) 4م3) II) قم) النخلة)

القلعة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد فم يس حمزة عنوانه)ا))حي)
33م3)  القلعة) 4م3) II) قم) النخلة)

القلعة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)-.

4Iم5

FNMCOMPTA

PLATON TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN (م

 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

PLATON TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي م) شم ع 

ابن ارحل , إقماة السعمدة الطمبق 

)  قم 5 - طنجة - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

979)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PLATON TRANS

النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبطميع.

م))شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

إقماة السعمدة الطمبق) (, ابن ارحل)

طنجة) (93333 (- طنجة) (- (5 )) قم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: عدنمن) الصمدقي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: احمد) بوطويل  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 (: عدنمن) الصمدقي  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

 533 (: احمد) بوطويل  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد الصمدقي عدنمن عنوانه)ا))
بئر) (6 57م) قم) زنقة) السمنية  حي 

طنجة) (93333 طنجة) (- الشفمء)

املغرب.

السيد بوطويل احمد عنوانه)ا))
بئر) (6 57م) قم) زنقة) السمنية  حي 

طنجة) (93333 طنجة) (- الشفمء)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد الصمدقي عدنمن عنوانه)ا))
بئر) (6 57م) قم) زنقة) السمنية  حي 

طنجة) (93333 طنجة) (- الشفمء)

املغرب

السيد بوطويل احمد عنوانه)ا))
بئر) (6 57م) قم) زنقة) السمنية  حي 

طنجة) (93333 طنجة) (- الشفمء)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)443م.

5Iم5

EURO ACCOUNTING HOUSE

 GLOBAL CARROSSERIE

MAINTNENANCE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC
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 GLOBAL CARROSSERIE
MAINTNENANCE شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) شم ع 

ار3 السلطمن الشقة  قم 3 
الطمبق م  - 33م3) الدا  البيضمء 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
489885

في) اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 GLOBAL CARROSSERIE  :

.MAINTNENANCE
غرض الشركة بإيجمز):)التصدير و)

اإلستيراد
أنواع) توزيع  ميع  استيراد،)
املعدات،)قطع الغيم  و لوازم املركبمت)

املتحركة..
6))شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
ار3 السلطمن الشقة  قم)3)الطمبق)
اململكة) البيضمء) الدا   33م3))  - م  

املغربية.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيدة صمبرين الهمشمي):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الهمشمي) صمبرين  السيدة 
و) (38 تجزئة املنتزه عمم ة) عنوانه)ا))
343مم)سال) بطمنة سال) )م) 39) قم)

اململكة املغربية.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

الهمشمي) صمبرين  السيدة 

و) (38 تجزئة املنتزه عمم ة) عنوانه)ا))

343مم)سال) بطمنة سال) )م) 39) قم)

اململكة املغربية

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)9346.

6Iم5

ابرتون احمد

SMART WORKS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

ابرتون احمد

49م حي ازلي بلوك ) زنقة سطمت 

اراكش ، 43333، اراكش اململكة 

املغربية

SMART WORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 

 RESIDENCE FAJWA BUREAU

 N°5 QI(ROUTE(ESSAOUIRA

 Marrakech(MARRAKECH

.40000 MARRAKECH(MAROC

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.77(67

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) م)3)) فبراير) (34 في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) ((.333.333«

»533.333.م)د هم«)إلى)»3.533.333 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)م)35)م.

7Iم5

AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

 AGENCE CONSEIL DE
 DEVELOPPEMENT ET

D’EXPERTISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AKESBI ALI CONSULTING SARL

AU

5 زتقة أبي الد داء الطمبق األول - 

طنجة ، 3)933، طنجة املغرب

 AGENCE CONSEIL DE

 DEVELOPPEMENT ET

D’EXPERTISE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 7)م، 

شم ع حمفظ بن عبد البم  ) ااتداد 

بئر أنز ان)، إقماة األندلس  إنز ان، 

الطمبق األول، شقة  قم 3    3م933 

طنجة املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م475).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

 (3(3 د نبر) م3) في) املؤ خ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقر  

 AGENCE CONSEIL املحدودة)

 DE DEVELOPPEMENT ET

ابلغ  أسمملهم) ( (D’EXPERTISE

اقرهم) وعنوان  د هم  (333.333

بن) حمفظ  شم ع  7)م،) اإل تممعي)

عبد البم )))ااتداد بئر أنز ان)،)إقماة)

األندلس))إنز ان،)الطمبق األول،)شقة)
 قم)3    3م933)طنجة املغرب نتيجة)

الهدف اال تممعي) عدم تحقيق  (: ل)

للشركة..

ارك9) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

 93343 (- بوبمنم) (- (8 النسيم  قم)

طنجة املغرب.)

و عين:

بنيس) ( ( عزيز) احمد  السيد)ة))

 -  8 ارك9 النسيم  قم) و عنوانه)ا))

بوبمنم)93343)طنجة املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

ارك9) (: بملتصفية) املتعلقة  الوثمئق 

النسيم  قم)8)-)بوبمنم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م4م39).

8Iم5

c(prof

FAMELES SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

c(prof

 secteur 5 hay(salam(rue(el(hajab

n 240 sale ، 11000، sale(maroc

FAMELES SARL AU شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 3) 

شم ع اوالي يوسف زنقة الركيبي 

إقماة آية سال - 33مم سال املغرب 

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3(737

3م  عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 د نبر)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.FAMELES SARL AU

بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وإصالع االالت املنزلية.
 (3 :) قم) عنوان املقر اال تممعي)

الركيبي) زنقة  يوسف  اوالي  شم ع 

إقماة آية سال)-)33مم)سال املغرب).
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أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

333م  (: الطملبي) عمدل  السيد 
بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الطملبي  عمدل  السيد 
))شقة و حي) إقماة اليمسمين عمم ة)

السالم سال)333مم)سال املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الطملبي  عمدل  السيد 
))شقة و حي) إقماة اليمسمين عمم ة)

السالم سال)333مم)سال املغرب)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) م)) بتم يخ) ( بسال) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)35757.

9Iم5

sacompta(sarl(au

société EXTRABAT SARL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

sacompta(sarl(au
44) شم ع الجيش امللكي ايسو  ، 

53)33، ايسو  املغرب
société(EXTRABAT(SARL   شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  
اخشمب لقصمبي ايسو  53)33 

بوملمن املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م77.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) م)3)) فبراير) )م) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
»433.333)د هم«)أي ان)»33.333م 
عن) د هم«) (533.333« إلى) د هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( االبتدائية ببوملمن)

م)3))تحت  قم)32/2021.

5(3I

sacompta(sarl(au

 Société JMEL MOHAMMED
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشمط الشركة)

sacompta(sarl(au
44) شم ع الجيش امللكي ايسو  ، 

53)33، ايسو  املغرب
 Société(JMEL(MOHAMMED
SARL AU شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اال تممعي دوا  
اسرا ن لقصمبي ايسو  ايسو  

53)33 بوملمن املغرب.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م5).

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت) م)3)) فبراير) )م) في) املؤ خ 
نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):
أو) املختلفة  األشغمل  في  اقمولة 
البنمء)+)نقل بضمئع لحسمب الغير)+))

بيع اواد البنمء).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
فبراير) )م) بتم يخ) ( االبتدائية ببوملمن)

م)3))تحت  قم)31/2021.

Iم)5

CAFIGEC

NRJ MOTO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc

NRJ MOTO شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) زنقة 

ار3 السلطمن الشقة 3 الطمبق م 

الدا  البيضمء 33م3) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م)4899

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 NRJ (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MOTO

(- ( (: بإيجمز) الشركة  غرض 

د ا مت) غيم   وقطع  إكسسوا ات 

بخم ية

-)الدو ات

-)استيراد و تصدير.
زنقة) ((6 (: عنوان املقر اال تممعي)

م  الطمبق) (3 ار3 السلطمن الشقة)

33م3))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: ابوبكر  ب�سي) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد ابوبكر  ب�سي عنوانه)ا))حي)
74) قم) احمد بلحسن الوزاني زنقة)

)4  33م3))الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد ابوبكر  ب�سي عنوانه)ا))حي)
74) قم) احمد بلحسن الوزاني زنقة)

)4 33م3))الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م76555.

5((I

etude(maître(mohamed(ali(abartah

 IMO-STANDING

IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 etude(maître(mohamed(ali

abartah

 rue(abou(alaa(zahr(quartier 75

 des(hôpitaux(n° 04 Casablanca ،

20000، casablanca(maroc

 IMO-STANDING IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 76 شم ع 

فمطمة الزهراء الرايلة - 343) 

اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(59(9

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((337 ينمير) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

IMO- (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.STANDING IMMOBILIER

االنعمش) (: غرض الشركة بإيجمز)

العقم ي،)بنمء،)بيع،)شراء،))كل عقم ).

76)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

 (343 (- الرايلة) الزهراء) فمطمة 

اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

السيد بنخملد طم ق):))533)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد بنخملد احمد):))533)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد بنخملد طم ق عنوانه)ا))76 
343))اراكش) ( شم ع فمطمة الزهراء)

املغرب.
عنوانه)ا)) احمد  بنخملد  السيد 
 (343 ( الزهراء) فمطمة  شم ع  (76

اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد بنخملد طم ق عنوانه)ا))76 
343))اراكش) ( شم ع فمطمة الزهراء)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) (35 بتم يخ) ( بمراكش) التجم ية 

337))تحت  قم)9)59).
5(3I

CAFIGEC

SOLAIRIUS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
SOLAIRIUS شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) زنقة 
ار3 السلطمن الشقة 3 الطمبق م 
الدا  البيضمء 33م3) الدا  البيضمء 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
5م4899

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SOLAIRIUS
اكت9) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

د اسة املسح والبحث.
زنقة) ((6 (: عنوان املقر اال تممعي)
م  الطمبق) (3 ار3 السلطمن الشقة)
33م3))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: السيد الخطمبي زكريمء)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) السيد الخطمبي زكريمء)
حي) (6 ش) (( ط) زيد  ابن  زنقة  (33
البيضمء) الدا   33م3)) املستشفيمت)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) السيد الخطمبي زكريمء)
حي) (6 ش) (( ط) زيد  ابن  زنقة  (33
البيضمء) الدا   33م3)) املستشفيمت)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765547.
5(4I

AB REDم COMPTA

 INMOBILIARIA
MONTEPRINCIPE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

 INMOBILIARIA
MONTEPRINCIPE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي : شم ع 

يعقوب انصو   قم ) طمبق )  قم 
4  - 93333  طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م)8)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
اتبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضمء) عند 
 INMOBILIARIA (: تسميتهم)

. MONTEPRINCIPE
غرض الشركة بإيجمز):)بيع و شراء)

وتأ ير العقم ات
انعش عقم ي.

شم ع) (: (: اال تممعي) املقر  عنوان 
)) قم) طمبق) (( يعقوب انصو   قم)

4  - 93333))طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد احمد نمصر)):))33م)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) نمصر  احمد  السيد 
 37 العرائش) زنقة  بمب سبة  تجزئة 

 قم)35  33م93)الفنيدق))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( نمصر) احمد  السيد 
 37 العرائش) زنقة  بمب سبة  تجزئة 

 قم)35  33م93)الفنيدق))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)73م39).
5(5I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

IDEAL AUTO ENTRETIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

9م,شم ع  بل هبري ,اازو ن ، 

53))3، الحسيمة املغرب

IDEAL AUTO ENTRETIEN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

الزيتون اازو ن - 53))3 الحسيمة 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(747

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تقر  حل) 6))د نبر) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ) ( (IDEAL AUTO ENTRETIEN

وعنوان) د هم  ((3.333  أسمملهم)

اقرهم اإل تممعي حي الزيتون اازو ن)

- 53))3)الحسيمة املغرب نتيجة ل):)

الحل املبكر.

حي) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

 3((53 املغرب) اازو ن  الزيتون 

الحسيمة املغرب.)

و عين:

و) از قمن  ( نجي9) السيد)ة))

عنوانه)ا))65)زنقة الكويرة حي سيدي)

املغرب) الحسيمة  (3(333 عمبد)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)

حي الزيتون اازو ن الحسيمة).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملحسيمة))بتم يخ)3))ينمير)

م)3))تحت  قم)4م.

5(6I
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CAFIGEC

OTLOOK MOTO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

OTLOOK MOTO شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) زنقة 

ار3 السلطمن الشقة 3 الطمبق م - 

33م3) الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م)4899

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.OTLOOK MOTO

قطع) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

غيم  واكسسوا ات الد ا مت النم ية)

نصف  ملة) النم ية  للد ا مت 

استيراد) (+ دو ات) (+ بملتفصيل) أو 

وتصدير.

زنقة) ((6 (: عنوان املقر اال تممعي)

ار3 السلطمن الشقة)3)الطمبق)م - 

33م3))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد  ب�سي  بيع):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

حي) عنوانه)ا)) السيد  ب�سي  بيع 
احمد بلحسن وزاني زنقة)74) قم))4  

33م3))الدا  ابيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

حي) عنوانه)ا)) السيد  ب�سي  بيع 
احمد بلحسن وزاني زنقة)74) قم))4 

33م3))الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))76555.

5(7I

ائتممئية املحمسبة

STE PANORAMED
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتممئية املحمسبة

شم ع أبي الحسن الشمدلي اقماة 

 TANGER ،93333 ، شبوط  قم 4م

املغرب

STE PANORAMED شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع أبي 

الحسن الشمذلي، اقماة شبوت  قم 

4م - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

873ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PANORAMED

االنعمش) (: غرض الشركة بإيجمز)

العقم ي.

عنوان املقر اال تممعي):)شم ع أبي)

اقماة شبوت  قم) الحسن الشمذلي،)

4م - 93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

زكريمء) املودن  ضمئي  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

زكريمء) املودن  ضمئي  السيد 

سمنت) زنقة  ب5) (39 عنوانه)ا))

غيسالن)333م)بروكسيل بلجيكم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

زكريمء) املودن  ضمئي  السيد 

سمنت) زنقة  ب5) (39 عنوانه)ا))

غيسالن)333م)بروكسيل بلجيكم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) 8م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)8م383).

5(8I

OSSOUD ACHAMAL SARL

OSSOUD ACHAMAL SARL
إعالن اتعدد القرا ات

OSSOUD ACHAMAL SARL

شم ع اوالي سليممن  قم 7) ، 

93333، طنجة املغرب

  OSSOUD ACHAMAL SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: شم ع 

اوالي سليممن  قم 7) - 93333 

طنجة املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.8(999

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)38)فبراير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:))

تفويت حصص
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

الشكل القمنوني للشركة
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

اعمدة صيمغة القمنون االسم�سي
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
اإلستثنمئي) العمم  الجمع  بمقت�سى 
تمت) م)3)) فبراير) (38 في) املؤ خ 
السيد)) تفويت  (: على) املصمدقة 
حصة) 5م)  ضوان السريفي كنفموي)
ا تممعية ان أصل)5م)حصة لفمئدة)

السيد))لطفي اروان)
على) ينص  الذي  (:( بند  قم)
القمنوني) الشكل  تحويل  تم  اميلي:)
»شركة ذات املسؤولية) للشركة ان)
املحدودة«)إلى)»شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد«
بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

اعمدة صيمغة القمنون االسم�سي
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم))39) 57).

5(9I

FIGESEC SARLAU

STROA ستروا 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT(N°2 AVENUE

 ENNAKHIL(M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH(MAROC

 ستروا STROA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان اقرهم اال تممعي دوا  
بلفالح اكفمي لوداية اراكش - 

43333 اراكش .
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تحويل الشكل القمنوني للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.97357
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)37)د نبر)3)3))تم تحويل)
الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
د نبر) ((3 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

3)3))تحت  قم))878مم.
533I

 Groupe(Growth(de(Conseil(et(des

Investissements

 Groupe Growth de Conseil
et des Investissements
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 Groupe(Growth(de(Conseil(et
des(Investissements

 AVENUE(Al(Abtal(N° 4 Agdal ,5م
Rabat ، 10000، الربمط املغرب

 Groupe(Growth(de(Conseil(et
des(Investissements شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي : 5م, 

 AVENUE(Al(Abtal(N° 4 Agdal
 Rabat 15, AVENUE(Al(Abtal(N°
Agdal(Rabat 10090 4 الربمط 

املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.99869

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
م)3))تقر  حل) م3)فبراير) املؤ خ في)
 Groupe( Growth( de( Conseil( et
ذات) شركة  (des( Investissements
ابلغ  أسمملهم) املحدودة  املسؤولية 
اقرهم) وعنوان  د هم  3.333م)
 AVENUE( Al( Abtal 5م,  اإل تممعي)
 N°( 4( Agdal( Rabat( 15,( AVENUE
 Al(Abtal(N°(4(Agdal(Rabat(10090

الربمط املغرب نتيجة لقرا  الشركمء.
و عين:

السيد)ة))اوحسين)))الحجراوي و)

6م)زنقة اآل3 بلوك) عنوانه)ا))قطمع)

 Rabat ج  قم)3م)حي الريمض)33م3م

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

شم ع) وفي  م)3)) فبراير) م3) بتم يخ)

أكدال) (4 شقة) 5م) األبطمل،) قم)

شم ع األبطمل،) قم)5م)شقة)4)أكدال)

3393م)الربمط املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)353ممم.

Iم53

FIGESEC SARLAU

STROA  ستروا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT(N°2 AVENUE

 ENNAKHIL(M›HAMID 5 ،

40160، MARRAKECH(MAROC

ستروا  STROA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  بلفالح 

اكفمي لوداية اراكش دوا  بلفالح 

اكفمي لوداية اراكش 43333 

اراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.97357

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)37)د نبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

اراكش) لوداية  اكفمي  بلفالح  »دوا  

اراكش) لوداية  اكفمي  بلفالح  دوا  

»تجزئة) إلى) اراكش املغرب«) (43333

املسم   قم)356م)شفة  قم)))اراكش)

- 33م43)اراكش))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

د نبر) ((3 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

3)3))تحت  قم))878مم.

53(I

rochimed

REAL-SAT ريال سات
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

rochimed

 26rue(d›azilal(appt(n(1 rdc

 casablanca ، 20500، casablanca

maroc

 يمل سمت REAL-SAT شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطمبق الثمني  قم 3 

املعم يف - 9333م الدا  البيضمء 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م3م458.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل) م)3)) ينمير) (38 املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

REAL- سمت) الوحيد  يمل  الشريك 

33.333م)د هم) )ابلغ  أسمملهم) (SAT

زنقة) (67 اإل تممعي) اقرهم  وعنوان 

 3 الثمني  قم) الطمبق  بالل  عزيز 

البيضمء) الدا   9333م) (- املعم يف)

التمويالت) غيمب  (: نتيجة ل) املغرب 

واالسواق والزبنمء)وكثرة املنمفسة.

 67 ب) التصفية  اقر  حدد  و 

الثمني  قم) الطمبق  بالل  عزيز  زنقة 

الدا  البيضمء) 9333م) (- املعم يف) (3

املغرب.)

و عين:

و) علمي  والي  ( احمذ) السيد)ة))

زنقة خليل ام تمن الطمبق) عنوانه)ا))

الدا ) 9333م) بلفيذير) 9م) شقة) (3

البيضمء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))76573.

533I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE DIAMOND

FRUITS SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING

SARL AU

 AV(ZERKTOUNI(RUE 7 N° 2

 NOUVEAU(QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM

MAROC

 SOCIETE DIAMOND FRUITS

SARL AU شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 7 حي 

ازغم  BP 2 سيدي قمسم - 6333م 

سيدي قمسم املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(8763

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((9

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 SOCIETE DIAMOND FRUITS

.SARL AU

IMPORT/(:(غرض الشركة بإيجمز

 EXPORT DES PRODUITS

.CONDITIONNES ET FRAIS
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عنوان املقر اال تممعي):) قم)7)حي)
6333م  (- سيدي قمسم) (BP ( ازغم )

سيدي قمسم املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: بنشيخ) نجي9  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) بنشيخ  نجي9  السيد 
تجزئة سليمة  قم)5))اكر ))6333م 

سيدي قمسم املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنشيخ  نجي9  السيد 
6333م  5))اكر ) تجزئة سليمة  قم)

سيدي قمسم املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( االبتدائية بسيدي قمسم)

فبراير)م)3))تحت  قم))3.
534I

FIGESEC SARLAU

STROA  ستروا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة)

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT(N°2 AVENUE

 ENNAKHIL(M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH(MAROC

ستروا  STROA   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اال تممعي تجزئة 
املسم   قم 356م شقة  قم ) 

اراكش - 33م43 اراكش املغرب.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.97357

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 د نبر) (37 في) املؤ خ 
نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):
البضمئع) نقل  في  املقمول 

للغير+التجم ة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

د نبر) ((3 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

3)3))تحت  قم))878مم.

535I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

SOCIETE LEKFI SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING

SARL AU

 AV(ZERKTOUNI(RUE 7 N° 2

 NOUVEAU(QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM

MAROC

SOCIETE LEKFI SARL AU شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

اليمسمين بلوك 3  قم )مم سيدي 

قمسم - 6333م سيدي قمسم 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(8765

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (33

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SOCIETE LEKFI SARL AU

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجمز

 DIVERS( /( MARCHAND

 FOURNITURES ET MOBILIER

.DE BUREAU

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

)مم)سيدي) اليمسمين بلوك 3  قم)

قمسم)-)6333م)سيدي قمسم املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: هم ر) لكفي  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة لكفي هم ر عنوانه)ا))حي)

اليمسمين بلوك 3  قم))مم 6333م 

سيدي قمسم املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة لكفي هم ر عنوانه)ا))حي)

اليمسمين بلوك 3  قم))مم 6333م 

سيدي قمسم املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( االبتدائية بسيدي قمسم)

فبراير)م)3))تحت  قم)33.

536I

FIGESEC SARLAU

STROA  ستروا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT(N°2 AVENUE

 ENNAKHIL(M›HAMID 5 ،

40160، MARRAKECH(MAROC

ستروا  STROA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي املسم   قم 

356م شقة  قم ) اراكش - 33م43 

اراكش املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.97357

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تم تعيين) 37)د نبر) املؤ خ في)

السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

بوتسكموين الحسين كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

د نبر) ((3 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

3)3))تحت  قم))878مم.

537I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

SOCIETE FRUITS D›HIVER

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تممعي للشركة

 STE IKODADI CONSULTING

SARL AU

 AV(ZERKTOUNI(RUE 7 N° 2

 NOUVEAU(QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM

MAROC

  SOCIETE FRUITS D›HIVER

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

الصنمعي  قم A 6 طريق الحمج 

العربي سيدي قمسم - 6333م 

سيدي قمسم املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(6859

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)37)ينمير)م)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

A 6)طريق الحمج) »حي الصنمعي  قم)

العربي سيدي قمسم)-)6333م)سيدي)

 ((3 »ارأب  قم) إلى) قمسم املغرب«)

6333م  (- قمسم) سيدي  ازغم   حي 

سيدي قمسم))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 35 بتم يخ) ( االبتدائية بسيدي قمسم)

فبراير)م)3))تحت  قم)7).

538I
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FIGESEC SARLAU

STROA ستروا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT(N°2 AVENUE

 ENNAKHIL(M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH(MAROC

ستروا STROA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  بلفالح 
اكفمي لوداية اراكش - 43333 

اراكش املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.97357

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 د نبر) (37 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
تفويت السيد))ة))احمد)))بوالنصر))
أصل) ان  ا تممعية  حصة  (8.333
)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  (8.333
 34 بتم يخ) بوتسكموين  ( الحسين)

د نبر)3)3).
اويحيم) احمد  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) ان  ا تممعية  حصة  (8.333
)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  (8.333
 34 بتم يخ) بوتسكموين  ( الحسين)

د نبر)3)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
د نبر) ((3 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

3)3))تحت  قم))878مم.
539I

شركة  همد املحمس9

شركة كيديزاين شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شريك 
 Sté KEYDESIGN SARL  وحيد

AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة  همد املحمس9
الرقم )3 عمم ة نيم3 شم ع احمد 

الطي9 بنهيمة املدينة الجديدة 
أسفي ، 46333، أسفي املغرب

شركة كيديزاين شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات شريك 

 Sté(KEYDESIGN(SARL(AU  وحيد

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 7 زنقة 

3م حي السعمدة   أسفي  - 46333 

أسفي املغرب.

حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4863

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

م)3))تقر  حل) 38)فبراير) املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

كيديزاين) شركة  الوحيد  الشريك 

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

 Sté( KEYDESIGN ( وحيد) شريك 

3.333م  ابلغ  أسمملهم) ( (SARL AU

د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)

(- ( أسفي) ( ( حي السعمدة) 3م) زنقة) (7

46333)أسفي املغرب نتيجة ل):)نظرا)

ملنمخ األعممل غير املواتي الستمرا ية)

نشمط الشركة وبسب9 الخسمئر.

ب  قم) التصفية  اقر  حدد  و 

(- ( أسفي) ( ( حي السعمدة) 3م) زنقة) (7

46333))أسفي))املغرب.)

و عين:

الزهراء))) فمطمة  السيد)ة))

احمد) شم ع  عنوانه)ا)) و  ( اشميمو)

السمد3 العمم ة ج الطمبق الخماس)

اراكش) 33م43) اراكش.) ((4 الشقة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

- :

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( االبتدائية بآسفي)

م)3))تحت  قم)79م.

543I

MH CONSEIL

MH CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

MH CONSEIL

 LOT VIADICCI RES

 RANIA IMM F مER ETG

 AIN( HARROUDA،( 28630،

mohammedia(MAROC

ذات) شركة  (MH CONSEIL

املسؤولية املحدودة

و عنوان اقرهم اال تممعي فيد�سي)

االول) الطمبق  عمم ة ف  إقماة  انيم 

(- املحمدية) حرودة  عين  (( الشقة)

8633))املحمدية).

تحويل الشكل القمنوني للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي)

.(34

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)3م)د نبر)9م3))تم تحويل)

الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

التضمان«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) بمملحمدية  االبتدائية 

د نبر)9م3))تحت  قم)969م.

Iم54

FIL CONSEIL

RHAOUTI TRANS LOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIL CONSEIL

 قم 5 شم ع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة ، 53333، اكنم3 املغرب

RHAOUTI TRANS LOG شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 8)م 

ار من م شطر م  - 53333 اكنم3 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5(((7

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.RHAOUTI TRANS LOG

نقل) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املستخداين،

-)اتم رة،

-)االستيراد و التصدير.
عنوان املقر اال تممعي):) قم)8)م 

ار من)م)شطر)م  - 53333)اكنم3)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 833 ( (: ( الغوتي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيدة أايرة الغوتي):))33م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

33م  ( (: الغوتي) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( الغوتي) السيد احمد 

ايت) احممد  ممعة  ايت  دوا  

بوبيدامن))333م5)الحم 9 املغرب.

عنوانه)ا)) الغوتي  أايرة  السيدة 
م.ج)) كيفم  زنقة  (( شقة) (6 عمم ة)

53333)اكنم3 املغرب.

السيد الحسن الغوتي عنوانه)ا))

ايت) احممد  ممعة  ايت  دوا  

بوبيدامن))333م5)الحم 9 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( الغوتي) السيد احمد 

ايت) احممد  ممعة  ايت  دوا  

بوبيدامن))333م5)الحم 9 املغرب
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)6)7.

54(I

EURODEFI

RIVAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 9مم

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

RIVAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 9مم شم ع 

عبد املوان املكت9 5م - 3363) 

الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489539

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

.RIVAS(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم
الديكو ) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الداخلي),تأسيس,التصميم.

عنوان املقر اال تممعي):)9مم)شم ع)

عبد املوان املكت9)5م - 3363))الدا )

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (3.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

اوزيف) الزهراء) فمطمة  السيدة 

بريكسمل) 57)م43) بلجيكم) عنوانه)ا))

بلجيكم.

 FRANCIS MEEUS السيد)
بريكسمل) 57)م43) بلجيكم) عنوانه)ا))

بلجيكم.
 RENAAT MEEUS السيد)
بريكسمل) 57)م43) بلجيكم) عنوانه)ا))

بلجيكم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
اوزيف) الزهراء) فمطمة  السيدة 
بريكسمل) 57)م43) بلجيكم) عنوانه)ا))

بلجيكم
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)4م)765.

543I

FIDOLIN

METOLCAR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
METOLCAR شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 735 قطمع 

د حي الرحمة سال  - 373مم سال 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
9م7)3

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.METOLCAR

ايكمنيكي) (: غرض الشركة بإيجمز)
(، السيم ات) صبمغة  (، السيم ات)

كهربمئي السيم ات.
 735 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
373مم  (- ( قطمع د حي الرحمة سال)

سال املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: ( السيد  ضوان بلفقيه)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
333م  (: ( بلفقيه) السيد  ضوان 

بقيمة)33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
)عنوانه)ا)) السيد  ضوان بلفقيه)
6م3مم  قطمع القد3 لعيميدة سال)

سال))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
)عنوانه)ا)) السيد  ضوان بلفقيه)
6م3مم  قطمع القد3 لعيميدة سال)

سال))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) م)) بتم يخ) ( بسال) االبتدائية 

م)3))تحت  قم))3575.
544I

اكت9 املوتق

Timahdite Apples City
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اكت9 املوتق
شم ع اراكش عمم ة تزنيت الشقة 
4م احداف از و ، 33م53، از و 

املغرب
Timahdite(Apples(City شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 lot وعنوان اقرهم اإل تممعي
 Dandoune(N° 213, Sidi
 ,Maarouf(Casablanca(lot
 Dandoune(N° 213, Sidi

 ,Maarouf(Casablanca 20192
.casablanca(maroc

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي -.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) ينمير) ((6 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
 Houda(sahbi((((تفويت السيد))ة
 33 أصل) ان  ا تممعية  حصة  (33
   El(Hassane((حصة لفمئدة))السيد))ة

ELRHORFI)بتم يخ)5))ينمير)م)3).
   Rachida )ة)) السيد) تفويت 
ان) ا تممعية  حصة  (Rafhi( 33
)ة)) السيد) ( حصة لفمئدة) (33 أصل)
El(Hassane(((ELRHORFI)بتم يخ)5) 

ينمير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)4583.

545I

EURODEFI

OREXIANS SERVICES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 9مم
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
OREXIANS SERVICES شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اقمامت 
سزا  م3) التقى شم ع عبد املوان 
وشم ع انوال ادخل 3 اكت9 4م - 

3363) الدا  البيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.374(35

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت) م)3)) ينمير) )م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
 SOCIETE )ة)) السيد) تفويت 
حصة) (SYNELIENCE 3.333
حصة) (3.333 أصل) ان  ا تممعية 
 SOCIETE )ة)) السيد) ( لفمئدة)

AXELTIM)بتم يخ))م)ينمير)م)3).
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)6م)765.

546I

CORPOCONSULT SARL

)ATLAS AGROTECH (SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL
 EME(ETAGE(N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG
 BD(OMAR(AL(KHAYAM  ET

 RUE EL BANAFSAJ HAY RAHA
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

 (ATLAS(AGROTECH (SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي , 3م: 

زنقة الحرية، طمبق الثملث، شقة 
 قم 5، الدا  البيضمء   - 33)3) 

casablanca املغرب -
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489699
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.(AGROTECH (SARL
تصنيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املنتجمت الغذائية.
عنوان املقر اال تممعي):),)3م:)زنقة)
(،5 طمبق الثملث،)شقة  قم) الحرية،)
 casablanca (3(33(-(((الدا  البيضمء

املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) حمري  اريم  السيدة 
 rue( compiene( tour( A( appt( 3
 residence(ibn(batouta(belvedere
اململكة) البيضمء) الدا   (((333

املغربية.
عنوانه)ا)) حمري  احمد  السيد 
 quartier( el(wafae( immeuble( 61
املحمدية اململكة) (appt(n°5(28810

املغربية.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حمري  اريم  السيدة 
 rue( compiene( tour( A( appt( 3
 residence(ibn(batouta(belvedere
اململكة) البيضمء) الدا   (((333

املغربية
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765398.
547I

MERY CONSULTING

THI LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MERY CONSULTING
 Angle(zawiyat(Taroudant(et
 rue(marrakech , complexe

 abraj(tanja(bloc 7, étage 3 n 26
Tanger، 90000، طنجة املغرب
THI LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية 

تم ودانت وشم ع اراكش كوابليكس 
أبراج طنجة  بلوك 7 الطمبق 3  قم 
6) طنجة - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7م8)مم
في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 3م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 THI (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LOGISTIQUE

النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي لحسمب الغير).
زاوية) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

تم ودانت وشم ع اراكش كوابليكس)
3) قم) الطمبق) (7 بلوك) ( أبراج طنجة)

6))طنجة)-)93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

((: الشركة) ابلغ  أسممل 

3.333.333م)د هم،)اقسم كملتملي:

السيد أيوب الهمدي):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد أحمد أغمير):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

533)بقيمة) (: السيد أيوب الهمدي)

33م)د هم.

بقيمة) (533 (: السيد أحمد أغمير)

33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الهمدي  أيوب  السيد 

الراشيدية) (58 االامن  قم) تدزئة 

333)5)الراشيدية املغرب.

السيد أحمد أغمير عنوانه)ا))3)

البيرليطم)75)الجزيرة الخضراء)قمد3)

إسبمنيم)م3)مم)قمد3 إسبمنيم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الهمدي  أيوب  السيد 

الراشيدية) (58 االامن  قم) تدزئة 

333)5)الراشيدية املغرب

السيد أحمد أغمير عنوانه)ا))3)

البيرليطم)75)الجزيرة الخضراء)قمد3)

إسبمنيم)م3)مم)قمد3 إسبمنيم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

د نبر) 3م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)68م39).

548I

MERY CONSULTING

STE ZED TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MERY CONSULTING

 Angle(zawiyat(Taroudant(et

 rue(marrakech , complexe

 abraj(tanja(bloc 7, étage 3 n 26

Tanger، 90000، طنجة املغرب

STE ZED TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية 

تم ودانت وشم ع اراكش كوابليكس 

أبراج طنجة  بلوك 7 الطمبق 3  قم 

6) طنجة - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5م8)مم

في) اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 3م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ZED TRANS

النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي))لحسمب الغير.

زاوية) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

تم ودانت وشم ع اراكش كوابليكس)

3) قم) الطمبق) (7 بلوك) ( أبراج طنجة)

6))طنجة)-)93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

3.333.333م)د هم،)اقسم كملتملي:

 343 ( (: خواواش) اد يس  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 333 ( (: السيد اصطفى خواواش)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
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 333 ( (: السيد الهمشمي خواواش)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 343 (: خواواش) اد يس  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

 333 (: السيد اصطفى خواواش)

بقيمة)33م)د هم.

 333 (: الهمشمي خواواش) السيد 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد اد يس خواواش عنوانه)ا))

املجمع الحسني))بيتي سكن عمم ة)53 
 قم)3م 93333)طنجة املغرب.

خواواش) الهمشمي  السيد 

عنوانه)ا))املجمع الحسني))بيتي سكن)
طنجة) (93333  76 43) قم) عمم ة)

املغرب.

خواواش) اصطفى  السيد 

عنوانه)ا))املجمع الحسني))بيتي سكن)
طنجة) (93333  76 43) قم) عمم ة)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد اد يس خواواش عنوانه)ا))

املجمع الحسني))بيتي سكن عمم ة)53 
 قم)3م 93333)طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)67م39).

549I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

MAHARAT INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE EL AARAJ

م°RUE DE LIBAN ENRESOL N)م 

، 90000، TANGER(MAROC

MAHARAT INGENIERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 7 ثشم ع 

العراق اقماة الصفم و املروى الطمبق 

3  قم 5) - 93333 طنجة املغرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 

9م497.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 نونبر) (33 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

ااهمبر) خليل  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) ان  ا تممعية  حصة  533.م)

)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  (3.333

نونبر) (33 بتم يخ) بلمبخوت  فتيحة 

.(3(3

تفويت السيد))ة))اصطفى ااهمبر)

أصل) ان  ا تممعية  حصة  533.م)

3.333)حصة لفمئدة))السيد))ة))عبد)

العزيز خطم ي بتم يخ)33)نونبر)3)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

فبراير) 3م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم))33م.

553I

PRACOFOR SARL

KAOUACHI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

PRACOFOR SARL

م3 ، شم ع القد3 ، 63333، و دة 

املغرب

KAOUACHI TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : طريق 

عين بني اطهر قيسم ية الخيرية 
 قم 63   - 63333 و دة اململكة 

املغربية.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

6779م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

م)3))تقر  حل) 38)فبراير) املؤ خ في)

شركة) (KAOUACHI TRAVAUX

ابلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) د هم  (333.333  أسمملهم)

بني) عين  طريق  اإل تممعي  اقرهم 

 -    63 الخيرية  قم) اطهر قيسم ية 

63333)و دة اململكة املغربية نتيجة)

الإلغالق النهمئي و تصفية الشركة.

و عين):
كعوا�سي)) ( حميد) السيد)ة))
تجزئة) لخضر  �سي  حي  وعنوانه)ا))
 63333 6م   م6) قم) زنقة  اشيو  
)ة)) املغربية كمصفي) اململكة  و دة 

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
طريق) وفي  م)3)) فبراير) (38 بتم يخ)
عين بني اطهر قيسم ية الخيرية  قم)
63  - 63333)و دة اململكة املغربية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)536.

Iم55

Gescompte

STE: Hairplus
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte
  bd(Zerktouni 9 me(étage (65

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca(Maroc

STE: Hairplus     شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي إقماة نو  
زنقة الطبم ي  قم ) الدا  البيضمء - 

3353) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
488855

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) م))
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE: (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.    Hairplus

صملون) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
الحالقة للر مل و النسمء.

عنوان املقر اال تممعي):)إقماة نو )
))الدا  البيضمء)-) زنقة الطبم ي  قم)

3353))الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:
السيد احمد إقبمل اول النخلة)
33م  بقيمة) حصة  33.333,33م)   :

د هم للحصة).
السيد احمد إقبمل اول النخلة):)

333.م)بقيمة)33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد احمد إقبمل اول النخلة)
 53 الزنقة) الشق  عين  عنوانه)ا))
الدا ) ((3353 البيضمء) الدا   (8  قم)

البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد احمد إقبمل اول النخلة)
 53 الزنقة) الشق  عين  عنوانه)ا))
الدا ) ((3353 البيضمء) الدا   (8  قم)

البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)-.

55(I

O.I.FI.COM((sarlau

DS TRADING CO.  SARLAU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

O.I.FI.COM  sarlau
ديم  3، عمم ة 9، شقة 4، لغرابلية ، 

363مم، سال املغرب
 DS(TRADING(CO.  SARLAU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة  قم 
5 ،  قم 89)، حي الرال، إنزكمن  - 

86353 إنزكمن  املغرب
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تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

((3(3

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (33

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 DS (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TRADING CO.  SARLAU

استراد و) (: غرض الشركة بإيجمز)

تصدير و البيع بملجملة و التقسيط)

للمستهلكمت الكهربمئية و اعداتهم.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 قم)5)،) قم)89)،)حي الرال،)إنزكمن))

- 86353)إنزكمن))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

3.333.333م)د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: الدليمي سنمء) السيدة 

حصة بقيمة)3.333م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الدليمي سنمء) السيدة 

الداخلة)) حي  م) اش) بلوك  (3(  قم)

83363)أكمدير املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الدليمي سنمء) السيدة 

الداخلة)) حي  م) اش) بلوك  (3(  قم)

83363)أكمدير املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (33 بتم يخ) ( االبتدائية بمنزكمن)

م)3))تحت  قم))8).

553I

ELYX CONSULTING

ALHIF 1
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

ELYX CONSULTING

 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble(Sémiramis-Appt

 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ALHIF 1 شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 45م, 

 Ennakhil(Sud -MARRAKECH   -

.40060 Marrakech(Maroc
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.55563

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) ((3(3 نونبر) 6م) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

أي) د هم«) ((33.333.333«

إلى) د هم«) (633.333.333« ان)

طريق) عن  د هم«) (833.333.333«

الشركة) ديون  اع  اقمصة  إ راء) ( (:

املحددة املقدا  و املستحقة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) 9م) بتم يخ) ( بمراكش) التجم ية 

م)3))تحت  قم)9673مم.

554I

FICODEF

SUP COUTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FICODEF
 قم 9 إقماة أانية شم ع الجيش 

امللكي ، 33333، فم3 املغرب

SUP COUTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي :  قم 8 

شم ع أبي شعي9 الدكملي اتجر  قم 

م - 33333 فم3 املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
7م638.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) ((3(3 أكتوبر) 6م) في) املؤ خ 
ذات) شركة  (SUP COUTURE حل)
ابلغ  أسمملهم) املحدودة  املسؤولية 
اقرهم) وعنوان  د هم  3.333م)
أبي شعي9) شم ع  (8 اإل تممعي  قم)
فم3) (33333  - م  الدكملي اتجر  قم)
النهمئي) اللتوقف  نتيجة  املغرب 

لنشمط املتجر.
و عين:

بنكيران) نمدية  السيد)ة))
مم)تجزئة اليمسمين) وعنوانه)ا))فيال)
فم3 املغرب) (33333 طريق إيموزا )

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
 8 وفي  قم) ((3(3 شتنبر) 6م) بتم يخ)
شم ع أبي شعي9 الدكملي اتجر  قم)

م - 33333)فم3 املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)703/2021.
555I

STE EXPLOITATION CHAFAI SARL

 STE EXPLOITATION CHAFAI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE EXPLOITATION CHAFAI
SARL

اوالد سليممن  ممعة انيعة ، 
6333)، بن احمد املغرب

 STE EXPLOITATION CHAFAI
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي اوالد 

سليممن  ممعة انيعة  - 6333) بن 
احمد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
7)3م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.EXPLOITATION CHAFAI SARL
غرض الشركة بإيجمز):)االستغالل)
بقم والدوا ن) اال  تربية  ( الز اعي)

التصدير واالستيراد.
اوالد) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
سليممن  ممعة انيعة))-)6333))بن)

احمد املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:
السيد عمر الشمفعي):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 533 ( (: الشمفعي) احمد  ( السيد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) الشمفعي  عمر  السيد 
33))م  فيال)3م)سكتو )م3)النجمح))

تماسنم املغرب.
السيد))احمد الشمفعي عنوانه)ا))
دوا  اوالد سليممن انيعة)6333))بن)

احمد املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الشمفعي  عمر  السيد 
33))م  فيال)3م)سكتو )م3)النجمح))

تماسنم املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببن احمد))بتم يخ)38)فبراير)

م)3))تحت  قم)37.
556I

STE EXPLOITATION JOUDAR SARL 

 STE EXPLOITATION
JOUDAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE EXPLOITATION JOUDAR
SARL
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بلوك بمم ماركز اوالد اراح ، 
6333)، بن احمد املغرب

 STE EXPLOITATION JOUDAR
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي بلوك بمم 
ماركز اوالد اراح بن احمد 6333) 

بن احمد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9)3م
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.EXPLOITATION JOUDAR SARL
غرض الشركة بإيجمز):)االستغالل)
بقم والدوا ن) اال  تربية  ( الز اعي)

التصدير واالستيراد.
عنوان املقر اال تممعي):)بلوك بمم)
 (6333 ماركز اوالد اراح بن احمد)

بن احمد املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
((: الشركة) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:
حصة) (334 ( (: السيد صملح  زقي)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
333)حصة) ( السيد الكبير  ودة):)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 333 ( (: السيد بوعزاوي الشمفعي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) صملح  زقي  السيد 
الخير) فدان  اقماة  القد3  حي 
 (36(3 البرنو�سي) (3 7)) قم) عمم ة)

الدا البيضمء)املغرب.
عنوانه)ا)) الكبير  ودة  السيد 
 (6333 ماركز اوالد اراح) بلوك بمم)

بن احمد املغرب.

الشمفعي) بوعزاوي  السيد 
ا موحة) اسليممن  اوالد  عنوانه)ا))

اانيع)6333))ابن احمد املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صملح  زقي  السيد 
الخير) فدان  اقماة  القد3  حي 
 (36(3 البرنو�سي) (3 7)) قم) عمم ة)

الدا البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببن احمد))بتم يخ)38)فبراير)

م)3))تحت  قم)38.
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FIDOLIN

IDAFOUI
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
IDAFOUI شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

املعمو ة عمم ة 4)م شقة 4 حصين 
سال - 53ممم سال املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3(959

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((4
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.IDAFOUI
نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع
انعش عقم ي.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
4)حصين) 4)م)شقة) املعمو ة عمم ة)

سال)-)53ممم)سال املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: العفوي) حمتم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
333م  (: العفوي) حمتم  السيد 

بقيمة)33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) العفوي  حمتم  السيد 
 4 شقة) 4)م) تجزئة املعمو ة عمم ة)

حصين سال)53ممم)سال املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العفوي  حمتم  السيد 
 4 شقة) 4)م) تجزئة املعمو ة عمم ة)

حصين سال)53ممم)سال املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( بسال) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)35963.
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prensacom

DORION TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

prensacom
  imm(antee 8 rue(imam(ghazali

 n  6 mohammed  achraf،
90000، tanger(maroc

DORION TRANS   شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

تم ودانت  اجمع أبراج  طنجة  بلوك 
6  اكت9   قم 3م  - 93333 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
5م4)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.  DORION TRANS

النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الطرقي الوطني والدولي للبضمئع.))

نقل البضمئع

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

تم ودانت))اجمع أبراج))طنجة))بلوك)

- 93333)طنجة) 3م   ) قم) )اكت9) (6

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

البوزكراوي) املصطفى  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

(: البوزكراوي) املصطفى  السيد 

333.م)بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

البوزكراوي) املصطفى  السيد 

عنوانه)ا))حي اغوغة الكبيرة))93333 

طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

البوزكراوي) يوسف  السيد 

 93333 الكبيرة) ااغوغة  عنوانه)ا))

طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((9 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3م388).

559I
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VISION AUDIT

INDUS RAYONNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VISION AUDIT

 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

INDUS RAYONNAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 68  تجزئة 

 MAG الفتح ) الطمبق السفلي

سيدي اعروف - 3)35) الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9م4895

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 INDUS(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.RAYONNAGE

استيراد) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وتوزيع))الرفوف واثمث املكمت9.

عنوان املقر اال تممعي):)68))تجزئة)

الفتح)))الطمبق السفلي)MAG)سيدي)

البيضمء) الدا   ((35(3 (- اعروف)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد انس لكصمعي):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: غربوش) بد ية  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) لكصمعي  انس  السيد 
عين) (93 4) قم) زنقة) الحداوية  حي 
الشق)3473))الدا  البيضمء)املغرب.

السيدة بد ية غربوش عنوانه)ا))
طريق سيدي واصل الحي) مم3)  قم)

الصنمعي))63م3))اسفي املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
 BK لكصمعي) انس  السيد 
الحداوية) حي  عنوانه)ا)) (539(95
 (3473 عين الشق) (93 4) قم) زنقة)

الدا  البيضمء)املغرب
 H غربوش) بد ية  السيدة 
طريق) مم3) عنوانه)ا)) قم) 345م49)
سيدي واصل الحي الصنمعي)63م3) 

اسفي املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)57م765.

563I

smaticomp

AG BUILD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca(maroc

AG BUILD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي م5م 
زنقة أسماة ابن زيد الطمبق ) حي 
األيسر ن ج حي املعم يف  - 3333) 

الدا البيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
4437م4.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) ينمير) م)) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
املولي) ( )ة)) ضوان) تفويت السيد)
أصل) ان  ا تممعية  حصة  (533
533)حصة لفمئدة))السيد))ة)) ممل)))

احمين بتم يخ)م))ينمير)م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

م3  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)763358.

Iم56

CAFIGEC

LIFESTYLE BY M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

LIFESTYLE BY M شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) زنقة 

ار3 السلطمن الشقة 3 الطمبق م 

الدا  البيضمء 33م3) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5)م493

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 6م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LIFESTYLE BY M

غرض الشركة بإيجمز):)-)اطعم

-)استيراد و تصدير

-)تم ر.
زنقة) ((6 (: عنوان املقر اال تممعي)

م  الطمبق) (3 ار3 السلطمن الشقة)

33م3))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

533)حصة) ( (: السيد أاين املودن)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيدة فمطمة انو):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) املودن  أاين  السيد 
 ( الطمبق) بوسمنك  زنقة  (07/09

البيضمء) الدا   33م3)) املعم يف)

املغرب.

عنوانه)ا)) انو  فمطمة  السيدة 

33م3)  الواليمت املتحدة األاريكيية)

الواليمت املتحدة األاريكيية الواليمت)

املتحدة األاريكيية.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املودن  أاين  السيد 
 ( الطمبق) بوسمنك  زنقة  (07/09

البيضمء) الدا   33م3)) املعم يف)

املغرب

عنوانه)ا)) انو  فمطمة  السيدة 

33م3)  الواليمت املتحدة األاريكيية)

الواليمت املتحدة األاريكيية الواليمت)

املتحدة األاريكيية

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765873.

56(I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

T. Y. I SERVICES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ

م°RUE DE LIBAN ENRESOL N)م 

، 90000، TANGER(MAROC

T. Y. I(SERVICES شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي )م شم ع 

لبنمن  قم  م - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
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 قم التقييد في السجل التجم ي : 

437ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 T. Y. I (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

.SERVICES

إدا ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

االستيراد) ( ( (- وتشغيل وتأ ير املقمهي)

و التصدير.

)م)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

لبنمن  قم))م - 93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد اشمم�سي طم ق)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة اشمم�سي طم ق عنوانه)ا))

 7 زنقة ف) ظهر ملحلة تز ئة الوفمء)

 قم)6م 63333)و دة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد اشمم�سي طم ق عنوانه)ا))

 7 زنقة ف) ظهر ملحلة تز ئة الوفمء)

 قم))63333)و دة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

د نبر) (33 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

3)3))تحت  قم)33م8.

563I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

مطعم لوسكيبر ش.م.م   

 RESTAURANT LE SKIPPER

SARL AU
إعالن اتعدد القرا ات

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES

85BD ZERKTOUNIم 

 RESIDENCE(ZERKTOUNI 6EME

 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC

اطعم لوسكيبر ش.م.م   

 RESTAURANT LE SKIPPER

SARL AU  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: )9م 

اجمع الوفم شم ع الجمحض 

املحمدية  - - املحمدية املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

4)9م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3))ينمير)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)

اميلي:)تمكيد انتهمء)عقد ادا ة االيجم )

لوسكيبر) اطعم  بين  الحر  التجم ي 

SLIN(وشركة سلين

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

بيع االصل تجم ي ملطعم لوسكيبر الى)

SLIN(شركة سلين

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

ابرام عقد ايجم  تجم ي لصملح شركة)

اوضوع) بمملحل  يتعلق  سلين  (SLIN

االصل التجم ي الكمئن ب))9م)اجمع)

الوفم شم ع الجمحض املحمدية)))

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

اليو د تغيير

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بمملحمدية) االبتدائية 

د نبر)3)3))تحت  قم)5م7م.

564I

SARL

GHITABIM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
GHITABIM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي )3، زنقة 
البنفسج إقماة الزيتونة، الطمبق 
)  قم م) - 333)) الدا  البيضمء 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
9م4867.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم  فع) م)3)) ينمير) ((5 في) املؤ خ 
 أسممل الشركة بمبلغ قد ه)»43.533 
إلى) د هم«)أي ان)»33.333م)د هم«)
»43.533م)د هم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)5734.
565I

اكت9 السيد الحسني يوسف

FIRSTRIM SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اكت9 السيد الحسني يوسف
اكت9  قم EB 407 الطمبق 4 بلوك 

E تكنوبول ) أكمدير بمي فونتي - 
اكمدير ، 3م833، اكمدير املغرب

FIRSTRIM SARL AU شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  طريق 
املهم ة اكلي اوالد برحيل - 83333 

تم ودانت املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
9م74

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.FIRSTRIM SARL AU

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

 EXPLOITATION DE TOUS TYPES

.DE CARRIERES

عنوان املقر اال تممعي):)دوا  طريق)

 83333 (- برحيل) اوالد  اكلي  املهم ة 

تم ودانت املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

اصطفى) بمحسين  بن  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

اصطفى) بمحسين  بن  السيد 

املهم ة)) تسوقت  دوا   عنوانه)ا))

83333)تم ودانت املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

اصطفى) بمحسين  بن  السيد 

املهم ة)) تسوقت  دوا   عنوانه)ا))

83333)تم ودانت املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بتم ودانت) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)97م.

566I
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SARL

GROUPE SOUKKANIA
إعالن اتعدد القرا ات

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

GROUPE SOUKKANIA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: م3) شم ع 

أنفم، الطمبق 3 ، اكت9  قم 9 - 

333)) الدا  البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

7)85)م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)6))ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

اسمهمة بحصص املية

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تسمية) و  السمبقين  املسيرين  إقملة 

اسيرين  دد

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

اسمهمة بحصص املية

بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

تقييم  أسممل

على) ينص  الذي  5م:) بند  قم)

السمبقين) املسيرين  إقملة  اميلي:)

وتسمية اسيرين  دد

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)5736.

567I

SARL

EM LUXURY TRANSPORT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

  EM LUXURY TRANSPORT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم م 

شم ع البشير لعلج عمم ة برستيج 

فمل فلو ي اعم يف - 333)) الدا  

البيضمء املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م368م4.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم تعيين) م)3)) فبراير) (3( املؤ خ في)

السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

الزاو ي نجالء))كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م573.

568I

SARL

SCHELDER ADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

SCHELDER ADVISORY  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي م3م شم ع 

انفم، إقماة ازو   قم مم ب  - 333)) 

الدا  البيضمء املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.473797

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في))3)نونبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

»م3م)شم ع انفم،)إقماة ازو   قم)مم 

املغرب«) الدا  البيضمء) (((333 (- ( ب)

 8 )) قم) »إقماة شهرزاد الطمبق) إلى)

تقمطع زنقة سمية و شم ع عبد املوان))

- 333)))الدا  البيضمء))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)5698.

569I

فيكوسمج كون�سي

STE TAIMATE FRUIT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيكوسمج كون�سي

٩شم ع الجيش امللكي اكمت9 

اإلد يسية اكت9 35 الطمبق 

الخماس األطلس فم3، 33333، 

فم3 املغرب

  STE TAIMATE FRUIT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي كلم 

4معين ارو طريق صفرو.صفرو - 

333م3 صفرو املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.495

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) ((3(3 3م)ام 3) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

STE TAIMATE FRUIT SARL)))ابلغ)

وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)

ارو) 4معين  كلم) اإل تممعي  اقرهم 

طريق صفرو.صفرو)-)333م3)صفرو)

املغرب نتيجة ل):)أزاة املية.

كلم) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

(- صفرو.صفرو) طريق  ارو  4معين 

333م3)صفرو املغرب.)

و عين:

السيد)ة))لحسن))زعبم  وعنوانه)ا))
النر س ب) (( زنقة الخروب) (7  قم)

فم3)333م3)صفرو املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

يونيو) 7م) بتم يخ) ( االبتدائية بصفرو)

3)3))تحت  قم)94/2020.

573I

velvetrav

زهرة طراك
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

velvetrav

 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
زهرة طراك شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

احمد الخراز زنقة النغم  قم )4 

تطوان - 93333 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

ممم8)

في) اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) )م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
زهرة) (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

طراك.

االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

العماة للبنمء

التجم ة

االستراد والتصدير.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 4( النغم  قم) زنقة  الخراز  احمد 

تطوان)-)93333)تطوان املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
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السيدة فمطمة الزهراء)التجمني)):))
33م)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
التجمني)) الزهراء) فمطمة  السيدة 
زنقة) الخراز  احمد  شم ع  عنوانه)ا))
النغم  قم))4)تطوان)93333)تطوان)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
التجمني) الزهراء) فمطمة  السيدة 
زنقة) الخراز  احمد  شم ع  عنوانه)ا))
النغم  قم))4)تطوان)93333)تطوان)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
نونبر) ((4 بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

3)3))تحت  قم)6337.

Iم57

MOGADOR GESTION

TASSORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

TASSORT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 
الثمني 3م زنقة اوالي عبد الرحممن 
الصويرة 44333 الصويرة املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(6(3
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) ((3(3 يونيو) ((( املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 43.333 ابلغ  أسمملهم) ( (TASSORT
اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 
عبد) اوالي  زنقة  3م) الثمني) الطمبق 
الصويرة) (44333 الرحممن الصويرة)
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق أ بمح)

بسب9  مئحة كوفيد)9م-.

و حدد اقر التصفية ب الطمبق)
زنقة اوالي عبد الرحممن) 3م) الثمني)

الصويرة)44333)الصويرة املغرب.)
و عين:

السيد)ة))احمد))اامن و عنوانه)ا))
8)زنقة اامم املك التجزئة)4)الصويرة)
44333)الصويرة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملصويرة) االبتدائية 

د نبر)3)3))تحت  قم)322/2020.
57(I

MOGADOR GESTION

ZOUARHI TRAVAUX
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

ZOUARHI TRAVAUX شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 
االول، فيال 89، بلوك العرعم  

الصويرة الجديدة الصويرة 44333 
الصويرة املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(353
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) ((3(3 نونبر) (35 املؤ خ في)
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 
 ZOUARHI الوحيد) الشريك  ذات 
 53.333 ابلغ  أسمملهم) ( (TRAVAUX
اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 
بلوك) (،89 فيال) االول،) الطمبق 
الصويرة) الجديدة  الصويرة  العرعم  
(: الصويرة املغرب نتيجة ل) (44333

عدم تحقيق اية أ بمح بسب9  مئحة)
كوفيد9م-.

و حدد اقر التصفية ب الطمبق)
العرعم ) بلوك  (،89 فيال) االول،)
 44333 الصويرة الجديدة الصويرة)

الصويرة املغرب.)
و عين:

و) زواغي  ( الدين) عممد  السيد)ة))
العرعم ) بلوك  (،89 فيال) عنوانه)ا))
الصويرة) (44333 الصويرة الجديدة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بملصويرة) االبتدائية 

د نبر)3)3))تحت  قم)315/2020.
573I

MOGADOR GESTION

 TAMOUZIGA MANDI
TOURIST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

 TAMOUZIGA MANDI TOURIST
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 

االول  قم 33) تجزئة أزلف  
الصويرة 44333 الصويرة املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

449م.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) 6م3)) نونبر) 4م) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  TAMOUZIGA MANDI TOURIST
ابلغ  أسمملهم)43.333)د هم وعنوان)
اقرهم اإل تممعي الطمبق االول  قم)
 44333 الصويرة) ( تجزئة أزلف) ((33

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  الصويرة 

تحقيق الشركة أ بمحم انذ تأسيسهم)

سنة)338).

و حدد اقر التصفية ب الطمبق)

االول  قم)33))تجزئة أزلف))الصويرة)

44333)الصويرة املغرب.)

و عين:

و) امندي  ( يمسين) السيد)ة))

البحيرة) تجزئة  )م6) عنوانه)ا)) قم)

املغرب) الصويرة  (44333  4 الشطر)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 38 بتم يخ) ( بملصويرة) االبتدائية 

د نبر)3)3))تحت  قم)316/2020.

574I

MOGADOR GESTION

A&T TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

A&T(TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

العزيزية اركز أونمغة الصويرة 

44333 الصويرة املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3365

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) 9م3)) 7))ام 3) املؤ خ في)

 A&T(شركة ذات املسؤولية املحدودة

 43.333 ابلغ  أسمملهم) ( (TRAVAUX

د هم.
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وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة) (
الصويرة) أونمغة  اركز  العزيزية 
ل) نتيجة  املغرب  الصويرة  (44333
انذ) ا بمح  الشركة  تحقيق  عدم  (:

تأسيسهم.
تجزئة) ب  التصفية  اقر  حدد  و 
الصويرة) أونمغة  اركز  العزيزية 

44333)الصويرة املغرب.)
و عين:

و) بنحمو  ( الطي9) السيد)ة))
سعيد) ايت  انجم ن  دوا   عنوانه)ا))
الصويرة) (44333 الصويرة) اقليم 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بملصويرة) االبتدائية 

د نبر)3)3))تحت  قم)312/2020.
575I

MOGADOR GESTION

AL MADINA BUILDING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

AL MADINA BUILDING شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
البحيرة الشطرالرابع  قم 77م 

الصويرة 44333 الصويرة املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م88م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) 8م3)) د نبر) (33 في) املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة) حل شركة 
 AL MADINA ذات الشريك الوحيد)
 (3.333 BUILDING))ابلغ  أسمملهم)

اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 
تجزئة البحيرة الشطرالرابع  قم)77م 
املغرب) الصويرة  (44333 الصويرة)
أ بمح) الشركة  لم تحقق  (: نتيجة ل)

انذ سنة)4م3).
تجزئة) ب  التصفية  اقر  حدد  و 
77م  الشطرالرابع  قم) البحيرة 

الصويرة)44333)الصويرة املغرب.)
و عين:

و) اوتليت  ( احمد) السيد)ة))
قمارة) (55 د  قم) بلوك  عنوانه)ا))
3333م  املنصو ) يعقوب  شممل حي 
الربمط املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملصويرة) االبتدائية 

د نبر)3)3))تحت  قم)324/2020.
576I

MOGADOR GESTION

BAHA AFRI-EUROPE TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

  BAHA AFRI-EUROPE TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي اركز 

أونمغة الصويرة 44333 الصويرة 
املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م436.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) 9م3)) يوليوز) ((4 في) املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة) حل شركة 
BAHA AFRI- ذات الشريك الوحيد)
ابلغ  أسمملهم) ( ( (EUROPE TRANS

اقرهم) وعنوان  د هم  (53.333
الصويرة) أونمغة  اركز  اإل تممعي 
ل) نتيجة  املغرب  الصويرة  (44333
لم تستطع الشركة الحصول على) (:

ائتممن لتمويل اعدات النقل.
اركز) ب  التصفية  اقر  حدد  و 
الصويرة) (44333 الصويرة) أونمغة 

املغرب.)
و عين:

بحنمم) ( ( العزيز) عبد  السيد)ة))
 845 أ  قم) م) املسيرة) عنوانه)ا)) و 
املغرب) اراكش  (43333 اراكش)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بملصويرة) االبتدائية 

د نبر)3)3))تحت  قم)313/2020.
577I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 L3D METAL MAROC SARL
AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT (3
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA(MAROC

 L3D METAL MAROC SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي م6 

 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA(ELMAANI 2
 EME(ETG(N 62 CENTRE

 RIAD(CASABLANCA - 20000
الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م48487

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 L3D (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.METAL MAROC SARL AU

نجم ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

األملنيوم املعدني.

م6  (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAPHA ELMAANI (

 EME ETG N 6( CENTRE

 RIAD CASABLANCA - (3333

الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: العيدي) خملد  السيد 

حصة بقيمة)33.333م)د هم للحصة)

333م  (: العيدي) خملد  السيد 

بقيمة)33.333م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) العيدي  خملد  السيد 

دوا  اوالد بن عمرو اوالد زيمن برشيد)

)3)6))برشيد املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العيدي  خملد  السيد 

دوا  اوالد بن عمرو اوالد زيمن برشيد)

)3)6))برشيد املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م3  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)م)7599.

578I
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CAUDIACO SARL AU

زينة سكن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAUDIACO SARL AU

 LOTISSEMENT(AZELF، (3م

44000، ESSAOUIRA(MAROC

زينة سكن شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي احل في 

دوا  ايت بم ا لكداد ة اقليم الصويرة 

الحنشمن احل في دوا  ايت بم ا 

لكداد ة اقليم الصويرة الحنشمن 

44333 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م553

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

زينة) (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

سكن.

اقمولة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

االشغمل العماة والبنمء.

احل في) (: عنوان املقر اال تممعي)

دوا  ايت بم ا لكداد ة اقليم الصويرة)

بم ا) ايت  دوا   في  احل  الحنشمن 

الحنشمن) الصويرة  اقليم  لكداد ة 

44333)الصويرة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

33م)حصة) ( (: الشركة زينة سكن)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد هشمم الزين عنوانه)ا))دوا )

 44333 الصويرة) لكداد ة  بم ا  ايت 

الصويرة املغرب.

حي) السيد  شيد دبمني عنوانه)ا))

داخلة) (4 شقة) او افيد3  الرحمة 

44333)الصويرة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد هشمم الزين عنوانه)ا))دوا )

 44333 الصويرة) لكداد ة  بم ا  ايت 

الصويرة املغرب

حي) السيد  شيد دبمني عنوانه)ا))

داخلة) (4 شقة) او افيد3  الرحمة 

44333)الصويرة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (( بتم يخ) ( بملصويرة) االبتدائية 

د نبر)3)3))تحت  قم)م34.

579I

BLEU SKY BUSINESS

ABYSSE DESGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BLEU SKY BUSINESS

 N°203 BD(YACOUB(EL

 MANSOUR 3ème(ETAGE(APT

 N°5 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC

ABYSSE DESGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 33) شم ع 

يعقوب املنصو  الطمبق 3  قم 5 

بوسيجو  - 33)3) الدا  البيضمء 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(36379

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تقر  حل) م3)د نبر) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ  أسمملهم) ( (ABYSSE DESGN

3.333م)د هم.

 (33 اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  (

شم ع يعقوب املنصو  الطمبق)3) قم)

33)3))الدا  البيضمء) (- 5)بوسيجو )

املغرب نتيجة ل):)عدم و ود اشم يع)

 ديدة.

 (33 ب) التصفية  اقر  حدد  و 

شم ع يعقوب املنصو  الطمبق)3) قم)

33)3))الدا  البيضمء) (- 5)بوسيجو )

املغرب.)

و عين:

))عمو ) ))احمد فيصل) السيد)ة))

))زنقة شقمئق النعممن) ( و عنوانه)ا))

 (3(33 حي الراحة) (6 شقة) (( طمبق)

)ة)) كمصفي) املغرب  البيضمء) الدا  

للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (3 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

نونبر)3)3))تحت  قم)759763.

583I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

GPA BUSINESS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شم ع املوحدين تجزئة االايرة 

الطمبق االول  قم )3،الفنيدق ، 

33م93، الفنيدق املغرب

GPA BUSINESS شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

أغطم3 زنقة مم ب اكر   قم 77 - 

33م93 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

85م8)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((5

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 GPA (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BUSINESS

غرض الشركة بإيجمز):

اجمل) في  االدا ية  االستشم ات  (-

االستثمم  واالعممل التجم ية،

أو) الفنمدق،) تشغيل  أو  -إدا ة 

العقم ية) املجمعمت  أو  املطمعم 

للو همت السيمحية.

-د اسة وتنمية املشم يع النمشئة،

-التداول التجم ي،.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 -  77 مم)ب اكر   قم) أغطم3 زنقة)

33م93)الفنيدق املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 43.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

 433 ( (: العشيري  ممل) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد العشيري  ممل عنوانه)ا))

حي أغطم3 زنقة)مم)ب اكر   قم)77 

33م93)الفنيدق املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد العشيري  ممل عنوانه)ا))

حي أغطم3 زنقة)مم)ب اكر   قم)77 

33م93)الفنيدق املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

33)د نبر) )بتم يخ) االبتدائية بتطوان)

3)3))تحت  قم)9مم6.

Iم58
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Audifisc(Maroc

SWISSPORT Maroc
تعيين ادير عمم

SWISSPORT(Maroc(«(SA(«
  5م5م6):  السجل التجم ي: الدا  

البيضمء 
تعيين ادير عمم انتدب  ديد 

للشركة
اؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى  -م)
نونبر) ((5 في) البيضمء) بملدا  
الشركة) إدا ة  اجلس  قر   (،(3(3
اقرهم) ش.م  (SWISSPORT( Maroc
اال تممعي بملدا  البيضمء،9))،)تجزئة)
الثملث،) الطمبق  (،333 انضرونم)

سيدي اعروف))اميلي:
*)تعيين السيد  يلدا3 لو دوا ان)
لجواز) الحمال  و  الجنسية  فرن�سي 
كمدير) (FV7م66م6م السفر  قم)
إبتداءا) للشركة  انتدب  ديد  عمم 
السيد) اكمن  (01/11/2020 ان)
كريسطوف بيير انطوان دو فيجيرادو)

املستقيل.
))-)وقد تم اإليداع القمنوني بكتمبة)
الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )
البيضمء)بتم يخ)9))ينمير)3))م)تحت)

 قم)763336.
قصد النشر

58(I

FICOSAGE

 STE BEND«S BROTHERS
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FICOSAGE
 7eme(ETAGE(N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR
 ANZARANE MOULIN IDRISSIA
ATLAS(FES ، 30000، fes(maroc

 STE(BEND«S(BROTHERS
COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي :  حي 

االدا سة طريق عين الشقف زنقة 
عبد السالم املسموي  قم 4م - 

33333 فم3 املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.474(5
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) 9م3)) ام 3) مم) في) املؤ خ 
 STE( BEND«S( BROTHERS حل)
شركة ذات املسؤولية) (COMPANY
 333.333 ابلغ  أسمملهم) املحدودة 
اإل تممعي)) اقرهم  وعنوان  د هم 
الشقف) عين  طريق  االدا سة  حي 
4م  املسموي  قم) السالم  عبد  زنقة 
فم3 املغرب نتيجة لعدم) (33333  -

ازاولة اي نشمط.
و عين:

و) بند يوش  ( ( حميد) السيد)ة))
شم ع) (6( بد   قم) اقماة  عنوانه)ا))
فم3) (33333 احمد الخماس فم3)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
حي) ( وفي) 9م3)) ام 3) مم) بتم يخ)
زنقة) الشقف  عين  طريق  االدا سة 
 - 4م  املسموي  قم) السالم  عبد 

33333)فم3 املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ام 3) )م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

9م3))تحت  قم)1003/19.
584I

Audifisc(Maroc

 SWISSPORT Executive
Aviation Maroc

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين اسير  ديد للشركة

 SWISSPORT(Executive «
Aviation(Maroc « SARL

السجل التجم ي: الدا  البيضمء  
357967

تعيين اسيرين  ديدين للشركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ) -م)
(، نونبر3)3)) (33 في) البيضمء) بملدا  
قر  شركمء)الشركة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))»)
 SWISSPORT( Executive( Aviation
اقرهم) (، ش.ذ.م.م) (» (Maroc
اال تممعي بملدا  البيضمء،9))،)تجزئة)
الثملث،) الطمبق  (،333 انضرونم)

سيدي اعروف))،)اميلي):

لو) السيد  يلدا3  تعيين 

الحمال) و  الجنسية  فرن�سي  دوا ان 

و) (VF7م66م6م السفر  قم) لجواز 

السيدة نمدية قدو ي ذات الجنسية)

الفرنسية و الحمالة لجواز السفر  قم)

كمسيرين  ديدين،) (AF9955(7م

اكمن) للشركة  احدودة،) غير  ملدة 

دو) انطوان  بيير  كريسطوف  السيد 

فيجيرادو املستقيل)؛

))-)وقد تم اإليداع القمنوني بكتمبة)

الضبط لدى املحكمة التجم ية بملدا )

فبرايرم)3)،) (3( بتم يخ) البيضمء)

تحت  قم)763593.

قصد النشر

585I

LEADER FINANCE

LPH SERVICE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE(APPT  N° 2

 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LPH SERVICE  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اركز 

 معة أغممت اراكش - 43333 

اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3375مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (37

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 LPH (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. SERVICE

أشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البنمء.

اركز) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 43333 (- اراكش) أغممت   معة 

اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: احمد) لشكر  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) احمد  لشكر  السيد 

او ير) ايت  لشكر  نميت  أكمدير  دوا  

الحوز)43333)اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  لشكر  السيد 

او ير) ايت  لشكر  نميت  أكمدير  دوا  

الحوز)43333)اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) (37 بتم يخ) بمراكش  التجم ية 

م)3))تحت  قم)9635مم.

588I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

CA PROTEINE MAROC
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

433, شم ع احمد الز قطوني 

الطمبق الثمني، الرقم )م 433, شم ع 

احمد الز قطوني الطمبق الثمني، 

الرقم )م، 3333)، الدا  البيضمء 

MAROC

CA PROTEINE MAROC شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي 49 زنقة 
 ون  و يس, غوتييه الدا  البيضمء 

3333) الدا  البيضمء اململكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
763743

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (38
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 CA (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PROTEINE MAROC
غرض الشركة بإيجمز):

)إقماة عالقمت تجم ية)،)واسمعدة)
أعمملهم) تطوير  اهمة  في  الشركمت 
وسيلة) بأي  شركمء) دد  وإيجمد 
وخمصة ان خالل تشغيل اوقع على)

شبكة اإلنترنت.
وتأ ير) وتأ ير  وحيمزة  إنشمء)
املتعلقة) املنشآت  وتركي9  ميع 

بمألنشطة املذكو ة أعاله..
زنقة) (49 (: عنوان املقر اال تممعي)
 ون  و يس,)غوتييه الدا  البيضمء)
اململكة) البيضمء) الدا   ((3333

املغربية.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 85.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
  CAP( International( : الشركة)
853)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
 CAP( International الشركة)
عنوانه)ا))33)شم ع ثيرون دي اونتمج)

33)م3)تولوز فرنسم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

 Jérôme( DUFFAU السيد)

ايكميليس) شم ع  ((6 عنوانه)ا))

3)مم3) وك فرنسم

 Vincent( FOURNIER السيد)

(، دأفمنش) شم ع  (34-36 عنوانه)ا))

فيال)مم 33)م3)تولوز فرنسم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم)-.

589I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 BUSINESS & DECISION

MAROC

إعالن اتعدد القرا ات

BOUGHALEB ET ASSOCIES

433, شم ع احمد الز قطوني 

الطمبق الثمني، الرقم )م 433, شم ع 

احمد الز قطوني الطمبق الثمني، 

الرقم )م، 3333)، الدا  البيضمء 

MAROC

 BUSINESS & DECISION

MAROC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: 65) 

بوليفم د ز كتوني احمد ز كتوني 

الطمبق الثمني  قم )) - 3333) الدا  

البيضمء اململكة املغربية.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

63357م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في))3)شتنبر)9م3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

استقملة السيدة بيمتريس فيلد  ان)

اهماهم كمدير اشم ك

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تعيين السيد بيير لويس بيمجي كمدير)

اشم ك

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تعيين السيد بيير لويس بيمجي كمدير)

اشم ك

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)67))76.

Iم59

STE FIDUCAT

MAVIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech(MAROC

MAVIRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي د اع 

الجرب دوا  القميد حربيل  - 43333 

اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

347ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MAVIRA

غرض الشركة بإيجمز):)صنع اواد)

البنمء)

صنع املنتجمت املعدنية

التجم ة.

د اع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 43333 (-( الجرب دوا  القميد حربيل)

اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 (33 ( (: ( عدي) وااعسو  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (33 ( (: اوحم) اواعسو  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد وااعسو عبدالجليل):))33) 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (33 ( (: عصمم) اواعسو  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد وااعسو خملد):))33))حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( السيد وااعسو عدي)

الحي الصنمعي  قم)89م)سيدي غمنم)

43333)اراكش املغرب.

عنوانه)ا)) اوحم  اواعسو  السيد 
حي املقمواة بلوك)7م) قم)36  45333 

و زازات املغرب.

عبدالجليل) وااعسو  السيد 

عنوانه)ا))الحي الصنمعي سيدي غمنم)

43333)اراكش املغرب.

السيد اواعسو عصمم عنوانه)ا))

الحي الصنمعي  قم)89م)سيدي غمنم)

43333)اراكش املغرب.

عنوانه)ا)) خملد  وااعسو  السيد 

و زازات) (45333 ( ترايكت) تمبونت 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عبدالجليل) وااعسو  السيد 

عنوانه)ا))الحي الصنمعي سيدي غمنم)

43333)اراكش املغرب

السيد اواعسو عصمم عنوانه)ا))

الحي الصنمعي  قم)89م)سيدي غمنم)

43333)اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (35 بتم يخ) بمراكش  التجم ية 

م)3))تحت  قم)93)3)م.

59(I
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الشراط فمطمةالزهراء

SENHAJI DE CHANGE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

الشراط فمطمةالزهراء
 قم مم3 الدو  االول تجزئه الوفمق 

طريق عين السمن ، 3)333، فم3 

املغرب

SENHAJI DE CHANGE  شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 48 

الشفشموني  - 33333 فم3 املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

م693).

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) ((3(3 د نبر) م)) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) »333.333.م)

»333.333.م)د هم«)إلى)»333.333.) 

د هم«)عن طريق):))إدامج احتيمطي أو)

أ بمح أو عالوات إصدا  في  أ3 اململ.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (3( بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)529/021.

593I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

ICB INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

433, شم ع احمد الز قطوني 

الطمبق الثمني، الرقم )م 433, شم ع 

احمد الز قطوني الطمبق الثمني، 

الرقم )م، 3333)، الدا  البيضمء 

MAROC

ICB INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 49 زنقة 

 ون  و يس, غوتييه - 3333) 

الدا  البيضمء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

486437

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 ICB (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.INVEST

تنفيذ) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اهمم ادير املهمة.

-)القيمم بمهمم إدا ة املشروع.

-)القيمم بمهمم تسهيل األعممل.
زنقة) (49 (: عنوان املقر اال تممعي)

 ون  و يس,)غوتييه)-)3333))الدا )

البيضمء)اململكة املغربية.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

333.)م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد احمد بو غمل9):))43)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 43 ( (: الشرايبي) نجي9  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

حصة) (43 ( (: السيد احمد عراقى)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد بو غمل9 عنوانه)ا))

اكنم3) (53333 فم3) طريق  ((34

اململكة املغربية.

السيد نجي9 الشرايبي عنوانه)ا))

ارسيليم))3333م)ارسيليم))فرنسم.

عنوانه)ا)) عراقى  احمد  السيد 

3333))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

اململكة املغربية.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد نجي9 الشرايبي عنوانه)ا))

ارسيليم))3333م)ارسيليم))فرنسم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم).

594I

la(marocaine(des(bilans

 MJR SERVICES »EX MEL
FOOD

إعالن اتعدد القرا ات

la(marocaine(des(bilans

احج مم ينمير اكت9  قم 8 عمم ة 

أد ا  حي الداخلة ، 83363، أكمدير 

املغرب

 MJR(SERVICES »EX(MEL(FOOD

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: بلوك 3 
 قم 53 زنقة اكنم3 أكمدير - - أكمدير 

املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.437(3

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3))نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تفويت السيد بونمت  يريمي فمبيمن)

67م)حصة ا تممعية ان أصل)533 
حصة لفمئدة السيد  شيد الطمهري)

ان) ا تممعية  حصة  و67م) املهدي 

السيد) لفمئدة  حصة  (533 أصل)

بونمت  فمييل ديلفمن بيير

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تقسيم  ديد لرأسممل الشركة كمم)

فمبيمن) بونمت  يريمي  السيد  (: يلي)

السيد) ا تممعية  حصة  67م)  :
67م)حصة) (:  شيد الطمهري املهدي)

بونمت  فمئيل) السيد  ا تممعية 

ديلفمن بيير):)66م)حصة ا تممعية

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

 MEL« ان) الشركة  تسمية  تغيير 

»MJR SERVICES«(الى(«(FOOD

قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

تغييرغرض الشركة ان اتعهد تقديم)

الطعمم الى اصبنة

قرا   قم)5:)الذي ينص على اميلي:)

ان) للشركة  اال تممعي  املقر  تغيير 
بلوك) (7 زنقة) اكر   3م) :C/O) قم)

مم)حي بئر أنزا ان تيكيوين أكمدير الى)
بلوك)3) قم)53)زنقة اكنم3 أكمدير

قرا   قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

م  تحيين بنود النظمم األسم�سي  قم:)

)- 3- 4- 6-)و7.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية):)

بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تأسست))ان األطراف التملية:)السيد)

ان  نسية) فمبيمن  بونمت  يريمي 

م98م)في) 3م)ديسمبر) فرنسية ولد في)

ليون فرنسم)،حمال لجواز السفر  قم)

والسيد بونمت  فمئيل) 3CL33(78م)

ان) الجنسية  بييرفرن�سي  ديلفمن 

في ليون فرنسم) (24/8/1986 اواليد)

اقيم في فرنسم والحمال لجواز السفر)
والسيد  شيد) 68)65م7Dم) (  قم)

الجنسية) فرن�سي  اهدي  الطمهري 

(، بملربمط) (1980/12/05 اواليد) (،

اقيم في فرنسم وحمال لجواز السفر)
ذات) شركة  AH(3(53)م) (  قم)
املسؤولية املحدودة يحكمهم القمنون)

 5/96 املغرب  قم) في  به  املعمول 

 49 -97-م  الظهير  قم) عن  الصمد  

)3م  املوافق) 7م4م) شوال) (5 بتم يخ)

وبمو 9 هذا النظمم) 997م)) فبراير)

األسم�سي.)))))

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

وفي) املغرب  في  الشركة  حددغرض 

خم  ه في اصبنة

بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:))

 »MJR SERVICES« الشركة) تسمية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بند  قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

في)) للشركة  اال تممعي  املقر  حدد 
بلوك)3) قم)53)زنقة اكنم3 أكمدير

بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

 53.333 في) الشركة  حدد  أسممل 

د هم):تم دفع املبلغ بملكمال ان طرف)

الشركة) خزينة  في  الثالثة  الشركمء)

والشركمء)يد كون ذلك صراحة
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بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)
تقسيم  ديد لرأسممل الشركة كمم)
فمبيمن) بونمت  يريمي  السيد  (: يلي)
السيد) ا تممعية  حصة  67م)  :
67م)حصة) (:  شيد الطمهري املهدي)
بونمت  فمئيل) السيد  ا تممعية 

ديلفمن بيير):)66م)حصة ا تممعية
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((6 بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم)98365.
595I

BRI(consulting(Group

 MA TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BRI(consulting(Group
 centre(d›affaire(ahsain ,3م

 Avenue(Mohamed(IV، 70000،
Laâyoune(Maroc

 MA TRANSPORT ET
LOGISTIQUE شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
الوكملة م بلوك و  قم 5)7 - 73333 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
34899

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 MA (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TRANSPORT ET LOGISTIQUE
النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

واللو يستيك.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 73333 - 7(5 م)بلوك و  قم) الوكملة)

العيون املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الكريضة) االله  عبد  السيد 
ادينة) و  بلوك  (7(5 عنوانه)ا)) قم)

الوحدة)73333)العيون املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الكريضة) االله  عبد  السيد 
ادينة) و  بلوك  (7(5 عنوانه)ا)) قم)

الوحدة)73333)العيون املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) م)) بتم يخ) ( االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)177/2021.
596I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

TIMM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BOUGHALEB ET ASSOCIES
433, شم ع احمد الز قطوني 

الطمبق الثمني، الرقم )م 433, شم ع 
احمد الز قطوني الطمبق الثمني، 
الرقم )م، 3333)، الدا  البيضمء 

MAROC
TIMM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي : 49 زنقة 

 ون  و يس, غوتييه 49 زنقة 
 ون  و يس, غوتييه 3333) الدا  

البيضمء املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.36(5(7

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) 9م3)) أكتوبر) م3) في) املؤ خ 
املسؤولية) ذات  شركة  (TIMM حل)
3.333م  ابلغ  أسمملهم) املحدودة 
اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 

 49 غوتييه) زنقة  ون  و يس,) (49
 (3333 غوتييه) زنقة  ون  و يس,)
نتيجة لسب9) املغرب  البيضمء) الدا  
ينضج) لم  بسوق  ارتبط  التصفية 

بعد.
و عين:

غمل9) بو  احمد  السيد)ة))
وعنوانه)ا))طريق فم3)53333)الدا )
البيضمء)اململكة املغربية كمصفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
بتم يخ)م3)أكتوبر)9م3))وفي)49)زنقة)
 ون  و يس,)غوتييه)-)3333))الدا )

البيضمء)املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
م3  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)7599389.
633I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

DUHAMEL BLIMBAUM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BOUGHALEB ET ASSOCIES
433, شم ع احمد الز قطوني 

الطمبق الثمني، الرقم )م 433, شم ع 
احمد الز قطوني الطمبق الثمني، 
الرقم )م، 3333)، الدا  البيضمء 

MAROC
DUHAMEL BLIMBAUM شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : 8) 
اكمن األام املتحدة - 3333) الدا  

البيضمء اململكة املغربية.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.(46337

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)م3)أكتوبر)3)3))تقر  حل)
شركة) (DUHAMEL BLIMBAUM
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)
الوحيد ابلغ  أسمملهم)3.333م)د هم)
اكمن) ((8 اإل تممعي) اقرهم  وعنوان 
األام املتحدة)-)3333))الدا  البيضمء)

لسب9) نتيجة  املغربية  اململكة 
ينضج) لم  بسوق  ارتبط  التصفية 

بعد.
و عين:

غمل9) بو  احمد  السيد)ة))
 53333 فم3) طريق  وعنوانه)ا))
اكنم3 اململكة املغربية كمصفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
 433 وفي) ((3(3 أكتوبر) م3) بتم يخ)
الدا ) ((3333 (- ز كتوني) بوليفم د 

البيضمء)اململكة املغربية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
م3  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)759935.

63(I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

EDUKATY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
433, شم ع احمد الز قطوني 

الطمبق الثمني، الرقم )م 433, شم ع 
احمد الز قطوني الطمبق الثمني، 
الرقم )م، 3333)، الدا  البيضمء 

MAROC
EDUKATY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 43 شم ع 

دي سيبو، انطقة غوتييه، - 3333) 
الدا  البيضمء اململكة املغربية.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) ((3(3 د نبر) م3) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) »573.333.م)
»3.333)8.م  إلى) د هم«) ((53.333«
د هم«)عن طريق):))إدامج احتيمطي أو)
أ بمح أو عالوات إصدا  في  أ3 اململ.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
م3  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)68))76.

633I
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BURO SUPPLY STORE

BURO SUPPLY STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

BURO SUPPLY STORE
 BD(MOHAMED(V, HAY(AL

 ALAOUIYINE, N° 25, APPT(N°
 3, 2e(étage ، 12000، Temara

MAROC
BURO SUPPLY STORE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 5) شم ع 
احمد الخماس ، حي العلويين شقة 
3 الطمبق ) - 333)م تمم ة اململكة 

املغربية.
تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
9845)م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تم تعيين) م))د نبر) املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

بوقراب حنمن كمسير وحيد
تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) 4م) بتم يخ) بتمم ة  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)63.
635I

MOORISH

DOMINION GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شم ع لال يمقوت الطمبق 5 شقة د 

، 3383)، الدا  البيضمء املغرب
DOMINION GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية شم ع 

عبد املوان و زنقة سمية، إقماة 
شهرزاد 3 الطمبق  4 الرقم  3) 

النخيل   - 3343) الدا  البيضمء  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م48844

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DOMINION GROUP

البنمء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

واألعممل املختلفة.
زاوية) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

سمية،) زنقة  و  املوان  عبد  شم ع 

الرقم)) (4 ( الطمبق) (3 شهرزاد) إقماة 

3))النخيل)))-)3343))الدا  البيضمء))

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 TAFILLETTA LLC :  953(الشركة

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

53)حصة) ( (: السيد اروان خليل)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

 TAFILLETTA LLC الشركة)

هيوستن الواليمت املتحدة) عنوانه)ا))

هيوستن الواليمت) (77343 األاريكية)

املتحدة األاريكية.

عنوانه)ا)) خليل  اروان  السيد 
زنقة نصيح الدين ط) (3 ( اقماة انفم)

الدا ) ((3333 ( املعم يف) م)3) ش) ((

البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) خليل  اروان  السيد 
زنقة نصيح الدين ط) (3 ( اقماة انفم)

الدا ) ((3333 املعم يف) م)3) ش) ((

البيضمء)املغرب

السيدة فمطمة الحمتمي عنوانه)ا))
الدين) نمصح  زنقة  (3 انفم) اقماة  (3

 (3333 م)3)املعم يف) ))شقة) طمبق)

الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 35 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)84م764.

638I

FCGC

STE FLEURS DU JARDIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FCGC

اكت9  قم 7 الطمبق الثملث عمم ة 

 قم 7 زنقة عبد الكريم الخطمبي 

فم3 ، 33333، فم3 املغرب

STE FLEURS DU JARDIN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : زنقة ) 

 قم مم حي سيدي الهمدي زواغة - 

33333 فم3 املعرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.43(59

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) 9م3)) نونبر) ((3 املؤ خ في)

شركة) (STE FLEURS DU JARDIN

ابلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)

مم)حي) )) قم) اقرهم اإل تممعي زنقة)

سيدي الهمدي زواغة)-)33333)فم3)

املعرب نتيجة ملشمكل امدية وظروف)

صعبة..

و عين:
حيون) بن  لبنى  السيد)ة))

السكن الوظيفي اد سة) وعنوانه)ا))

ابن كثير زنقة)54م 3)43م)القنيطرة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

 ( زنقة) وفي  9م3)) نونبر) ((3 بتم يخ)

(- حي سيدي الهمدي زواغة) مم)  قم)

33333)فم3 املعرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) 6م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

3)3))تحت  قم)212/020.

639I

FIDIA CONSEIL

ATLAS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDIA CONSEIL
 BD 11 JANVIER 1ER 75

 ETAGE(CASABLANCA 75
 BD 11 JANVIER 1ER(ETAGE

 CASABLANCA، 20130،
CASABLANCA MAROC

ATLAS INVEST  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي )33 شم ع 
ابراهيم  وداني الطمبق 5  قم م) 

الدا  البيضمء الدا  البيضمء 33م3) 
الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م48634

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

. INVEST
اركز) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اتصمل همتفي).
 33( (: اال تممعي) املقر  عنوان 
5) قم) شم ع ابراهيم  وداني الطمبق)
البيضمء) الدا   البيضمء) الدا   م))

33م3))الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
533)حصة) ( السيد))بمبي املهدي):)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 533 ( (: اصطفى) أبيدة  ( السيد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
بقيمة) (533 (: بمبي املهدي) ( السيد)

53.333)د هم.
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 533 (: اصطفى) أبيدة  ( السيد)
بقيمة)53.333)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) املهدي  بمبي  ( السيد)
33م3))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.
أبيدة اصطفى عنوانه)ا)) السيد 
33م3))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املهدي  بمبي  ( السيد)
33م3))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب
أبيدة اصطفى عنوانه)ا)) السيد 
33م3))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
م)  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)384)76.

3Iم6

BURO SUPPLY STORE

BURO SUPPLY STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة)

BURO SUPPLY STORE
 BD(MOHAMED(V, HAY(AL

 ALAOUIYINE, N° 25, APPT(N°
 3, 2e(étage ، 12000، Temara

MAROC
BURO SUPPLY STORE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اال تممعي 5) شم ع 
احمد الخماس ، حي العلويين شقة 
3 الطمبق )  - 333)م تمم ة اململكة 

املغربية.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
9845)م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 د نبر) م)) في) املؤ خ 
نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):

التجم ة)،)شراء)وإعمدة بيع املعدات)

الكمفتيريم) للطبخ،) املهنية  واملواد 

واملخمبزواملعجنمت واملطمعم و ميع)

بتصميم) املتعلقة  واملعدات  املواد 

واعدات املبمني التجم ية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) 4م) بتم يخ) ( بتمم ة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)63.

Iمم6

COFIRAD

SNACK FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COFIRAD

 96BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE(MENZEH(B11 FES

V.N ، 30200، FES(MAROC

SNACK FISH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 5 زنقة 

ليبيم - 33333 فم3 الغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

35مم3.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) ((3(3 أكتوبر) مم) في) املؤ خ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ابلغ  أسمملهم) ( (SNACK FISH

اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)
اإل تممعي  قم)5)زنقة ليبيم)-)33333 

التوقف عن) (: فم3 الغرب نتيجة ل)

العمل.
زنقة) مم) و حدد اقر التصفية ب)

 A العمم ة) (9 الشقة) حشمد  فرحة 

فم3 املدينة الجديدة)-)33333)فم3)

املغرب.)

و عين:

و عنوانه)ا)) نداء) ( عمر) السيد)ة))
 9 الشقة) حشمد  فرحة  زنقة  مم)

الجديدة) املدينة  فم3  (A العمم ة)

)ة)) كمصفي) املغرب  فم3  (33333

للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)مم)زنقة)

 A العمم ة) (9 الشقة) حشمد  فرحة 

فم3 املدينة الجديدة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)723/21.

4Iم6

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CASTI POISSON FRAIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شم ع املوحدين تجزئة االايرة 

الطمبق االول  قم )3،الفنيدق ، 

33م93، الفنيدق املغرب

CASTI POISSON FRAIS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

حفصة ام املؤانين  قم 43 حي 

بو راح الوسطى  - 93333 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(8359

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 5م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 CASTI (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

.POISSON FRAIS

-تجم ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البحر) وفواكه  السمك  وتوزيع 

املجمدة بملجملة والتقسيط)،

-استيراد وتصدير السمك املجمد)

بملجملة)،

-أشغمل البنمء)املتنوعة،.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

حي) (43 املؤانين  قم) ام  حفصة 

تطوان) (93333 (- ( بو راح الوسطى)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

73م  ( (: الدااون) اسماة  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

((: ( التجمني) السيد احمد حجمج 

65م)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة

السيد عبد الرحيم اسرو ):))65م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد اسماة الدااون عنوانه)ا))

الحي الجديد شم ع ابن  شد امر))3 

 قم)33 33م93)الفنيدق املغرب.

التجمني)) حجمج  احمد  السيد 

شم ع) بوغمبة  سيدي  حي  عنوانه)ا))

33م93  38م   الز قطوني  قم)

الفنيدق املغرب.

اسرو ) الرحيم  عبد  السيد 

زنقة) بوغمبة  سيدي  حي  عنوانه)ا))

عين  معة  قم)33  33م93)الفنيدق)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد اسماة الدااون عنوانه)ا))

الحي الجديد شم ع ابن  شد امر))3 

 قم)33 33م93)الفنيدق املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

33)د نبر) )بتم يخ) االبتدائية بتطوان)

3)3))تحت  قم)م)63.

5Iم6
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MOGADOR GESTION

THE STADIUM COFFEE
عقد تسيير حر ألصل تجم ي))األشخمص)

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجم ي

THE STADIUM COFFEE

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

السيد)ة))) أعطى  ((3(3 د نبر) (38

للبطمقة) )ة)) ثو ية ا ضهيم الحمال)

املسجل) (N773)3م ( ( الوطنية  قم)

بمملحكمة) )33)م) التجم ي) بملسجل 

التسيير) حق  بملصويرة  االبتدائية 

الحر لألصل التجم ي الكمئن ب  قم)

  4 الشطر) البحيرة  تجزئة  م358-3)

املغرب) الصويرة  (44333 الصويرة)

للسيد)ة)) الل الدين نحم3 الحمال)

  N335733(((ة))للبطمقة الوطنية  قم(

ملدة)6)سنة تبتدئ ان)م3)ينمير)م)3) 

اقمبل) ((3(6 د نبر) م3) في) تنتهي  و 

ابلغ شهري)4.333))د هم.

9Iم6

COFIRAD

SOCIETE MOBILE HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COFIRAD

 96BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE(MENZEH(B11 FES

V.N ، 30200، FES(MAROC

SOCIETE MOBILE HOUSE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي 3 اكر  

 قم 6 واد شمين اليح - 33343 فم3 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

839م3.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) ((3(3 أكتوبر) (38 في) املؤ خ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ابلغ) ( (SOCIETE MOBILE HOUSE
 أسمملهم)33.333))د هم.

)وعنوان اقرهم اإل تممعي)3)اكر )

 قم)6)واد شمين اليح)-)33343)فم3)

املغرب نتيجة ل):)التوقف عن العمل.

و حدد اقر التصفية ب)9))شم ع)

 -  ( الطمبق) (9 الشقة) حسنمء) لال 

33333)فم3 املغرب.)

و عين:

السيد)ة))يمسين))بنيس وعنوانه)ا))

9))شم ع لال حسنمء)الشقة)9)الطمبق)

)ة)) فم3 املغرب كمصفي) (33333  (

للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)9))شم ع)

لال حسنمء)الشقة)9)الطمبق))

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)722/21.

6(3I

fiduciaire(al(jamiae

جريت بر ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(al(jamiae

 Av(achra(mai(n°1 tetouan، (م

93000، tetouan(maroc

 ريت بر ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع واد 

زيز بلك 3  قم 7 - 93333 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(8453

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

:) ريت) بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

بر ش.م.م.

غرض الشركة بإيجمز):)بيع و شراء)

اواد شبه صيدالنية

استيراد

اعماالت

عنوان املقر اال تممعي):)شم ع واد)

تطوان) (93333  -  7 زيز بلك 3  قم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 53 ( (: السيدة بن شقرون فدوة)

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

حصة) (53 ( (: السيد شكي9 عمر)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

فدوة) شقرون  بن  السيدة 

طبق) ف  قرية  (3 بلك) عنوانه)ا))

 93333 ارينة) اال �سي  قم48م)

تطوان املغرب.

السيد شكي9 عمر عنوانه)ا))بلك)

اال �سي  قم48م  طبق  ف  قرية  (3

ارينة))93333)تطوان املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

فدوة) شقرون  بن  السيدة 

طبق) ف  قرية  (3 بلك) عنوانه)ا))

 93333 ارينة) اال �سي  قم48م)

تطوان املغرب

السيد شكي9 عمر عنوانه)ا))بلك)

اال �سي  قم48م  طبق  ف  قرية  (3

ارينة)93333)تطوان املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) 9م) بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)3)م.

6((I

fiduazizi

AYA CINTRUC SUD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شم ع عمر املختم  حي القد3 شم ع 

عمر املختم  حي القد3، 7333، 

العيون املغرب

AYA CINTRUC SUD شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي ادينة 

الوفمق  قم م33م A ادينة الوفمق 

 قم م33م A 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

34643

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (3(

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 AYA (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CINTRUC SUD

و) البنمء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اشغمل اتنوعة.

ادينة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

ادينة الوفمق) (A م33م  الوفمق  قم)

 قم)م33م A 73333)العيون املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: زيدوح) كوثر  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيدة كوثر زيدوح):)333م)بقيمة)

33م)د هم.
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والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة كوثر زيدوح عنوانه)ا))حي)

النهضة زنقة)8))فبراير  قم)39)املر�سى)

73333)العيون املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيدة كوثر زيدوح عنوانه)ا))حي)

النهضة زنقة)8))فبراير  قم)39)املر�سى)

73333)العيون املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) (38 بتم يخ) ( االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)87/2021.

6(5I

سم يس كونسمي

CLINIQUE TAZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

سم يس كونسمي

اكمت9 املنم ة شم ع عالل ابن عبد 

هللا الطمبق الثملث  قم 36 فم3 ، 

33333، فم3 املغرب

CLINIQUE TAZA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  شم ع 

احمد السمد3 - 35333 تمزة  

املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.5743

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) م)3)) ينمير) ((6 في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) (9.333.333«

 9.(33.333« إلى) د هم«) ((33.333«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( بتمزة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)58م.

6(6I

CAUDIACO SARL AU

نادين فدالي لوكس كار
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDIACO SARL AU

 LOTISSEMENT(AZELF، (3م

44000، ESSAOUIRA(MAROC

نمدين فدالي لوكس كم  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شقة في 

طمبق تمني تجزئة الفضيلة   قم 3م 

عمملة الصويرة - 44333 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5537

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

نمدين) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

فدالي لوكس كم .

تم ير) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

السيم ات بدون سمئق).

شقة في) (: عنوان املقر اال تممعي)

3م  ) قم) طمبق تمني تجزئة الفضيلة)

الصويرة) (44333 (- الصويرة) عمملة 

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

كم ) لوكس  فدالي  نمدين  الشركة 

د هم) 333.م) بقيمة) حصة  33م)   :

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( السيدة نسرين فدالي)

اقماة الد ك امللكي الجديدة)44333 

الصويرة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فدالي  نسرين  السيدة 

اقماة الد ك امللكي الجديدة)44333 

الصويرة))املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملصويرة))بتم يخ)9))ينمير)

م)3))تحت  قم)35.

6(7I

fiduciaire(ficogest  

SOCIETE TABOULMANT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(ficogest

64 شم ع بيرانزا ان تنغير 45833 ، 

45833، تنغير املغرب

SOCIETE TABOULMANT شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اركز 

ألنبف ألنيف تنغير - 45833 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م34م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SOCIETE TABOULMANT

:)اقمول في) غرض الشركة بإيجمز)
(/ املختلفة) األعممل  و  البنمء) أشغمل 

افموض
اركز) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
تنغير) (45833 (- ألنبف ألنيف تنغير)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد ابم ك بن يوسف):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
يوسف) بن  ابم ك  السيد 
عنوانه)ا))ألنيف تنغير)45833)تنغير)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
يوسف) بن  ابم ك  السيد 
عنوانه)ا))ألنيف تنغير)45833)تنغير)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتنغير))بتم يخ)-)تحت  قم)-.
6(9I

HOME COMPTA

LAAS-TECH SOLUTION
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC
LAAS-TECH SOLUTION شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
اوالد زيمن املركز التجم ي أبو دهمبي 
الطمبق 3  قم 96 - 3393)  الدا  

البيضمء  اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
9م4884
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في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

LAAS-(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.TECH SOLUTION

غرض الشركة بإيجمز):)تصميم و)

إنجمز الحلول املعلوامتية.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

اوالد زيمن املركز التجم ي أبو دهمبي)

الدا ) ( ((3393  -  96 3) قم) الطمبق)

البيضمء))اململكة املغربية.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: يمسر) العسري  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) يمسر  العسري  السيد 

االلفة) (( الطمبق) شماة  بالد  تجزئة 

اململكة) ( البيضمء) الدا   ( ((3(43

املغربية.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) يمسر  العسري  السيد 

االلفة) (( الطمبق) شماة  بالد  تجزئة 

اململكة) ( البيضمء) الدا   ( ((3(43

املغربية

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)37م764.

633I

ANINI HASSAN COMPTABLE AGREE- PP

PALMERAIE LES AMIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ANINI HASSAN COMPTABLE

AGREE- PP

 N° 02 SOCOMA -A- ASEKJOUR

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

PALMERAIE LES AMIS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

N°وعنوان اقرهم اإل تممعي -5م

 RDC(GRP 03 LOTIS(OUADII 1

 QUARTIER(JRIFAT(SAFI - 46000

SAFI MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

37)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PALMERAIE LES AMIS

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

 EXPLOITATION ET GESTION

.AGRICOLES

N°5م- (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 RDC GRP 33 LOTIS OUADII م

 QUARTIER JRIFAT SAFI - 46333

.SAFI MAROC

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

 ANINI  DRISS :  (53 السيد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 HACHIMI SAID :  (53 السيد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

ANINI  DRISS)عنوانه)ا)) السيد)

 36BIS RUE 33 QUARTIER BLED

.ELJED SAFI 46333 SAFI MAROC

 HACHIMI SAID السيد)

5GRP 33 LOTISم  عنوانه)ا))

 OUADII QUART JRIFAT SAFI

.46333 SAFI MAROC

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

ANINI  DRISS)عنوانه)ا)) السيد)

 36BIS RUE 33 QUARTIER BLED

ELJED SAFI 46333 SAFI MAROC

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((9 بتم يخ) ( بآسفي) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)75م.

Iم63

fiduciaire(abrouki(khadija

CASH PLUS TRIVIZO 
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(abrouki(khadija

 bab(doukkala(imm(habouss(N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 CASH PLUS TRIVIZO شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي عملية 

غرنمطة  قم 3)/) تجزئة الز قطوني 

احمايد  اراكش 43333 اراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

53مممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 CASH((:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.PLUS TRIVIZO
 CASH (: بإيجمز) الشركة  غرض 
والخدامت) االاوال  +تحويل  (PLUS

املرافقة لهم).
عملية) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
غرنمطة  قم)20/2)تجزئة الز قطوني)
اراكش) (43333 اراكش) ( احمايد)

املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد السماللي العربي)):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد السماللي العربي))عنوانه)ا))
ايطمليم)4م393)ايطمليم ايطمليم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

السيد السماللي العربي))عنوانه)ا))
ايطمليم)4م393)ايطمليم ايطمليم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) ( بمراكش) التجم ية 
تحت  قم) م)3)) ينمير) ((7

.M01_21_2256040

63(I

MADSAB SARL

MADSAB TRAV 
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MADSAB SARL
5م شم ع االبطمل عمم ة 4 اكدال 
الربمط ، 3333م، الربمط املغرب
 MADSAB TRAV شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي 5م شم ع 

االبطمل عمم ة 4 اكدال الربمط 

الربمط 3333م الربمط املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

43379م

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 فبراير) 3م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MADSAB TRAV

)االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

املختلفة او البنمء.

5م)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

الربمط) اكدال  (4 عمم ة) االبطمل 

الربمط)3333م)الربمط املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

33م)حصة) ( (: السيد عزيز اعدو )

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اعدو   عزيز  السيد 

دوا  اوالد سالاة عين عتيق))3333م 

الربمط املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اعدو   عزيز  السيد 

دوا  اوالد سالاة عين عتيق))3333م 

الربمط املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((5 بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

3)3))تحت  قم)-.

633I

CECOGEL(/(SARL

ORIENTAL HOME DESIGN
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 ORIENTAL HOME DESIGN

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : و دة، 

فيالج دي اوت شم ع العلويين  قم 

34 - 63333 و دة املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7م89).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر ) ((3(3 د نبر) مم) في) املؤ خ 

 ORIENTAL HOME DESIGN حل)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

ابلغ  أسمملهم) الوحيد  الشريك 

اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)

اوت) دي  فيالج  و دة،) اإل تممعي 

 63333  -  34 العلويين  قم) شم ع 

و دة املغرب نتيجة لعدم استمرا ية)

املشروع..

و عين:

داد�سي) بنعمر  السيد)ة))

تجزئة) )3م) و دة،) وعنوانه)ا))

و دة املغرب) (6333 ليوتنو بلحسين)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

وفي و دة،) ((3(3 د نبر) 4م) بتم يخ)

فيالج دي اوت تجزئة األلويتين  قم)

34)اتجر  قم)م)و)). - 63333)و دة)

املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) 8م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)96م.

635I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

BINEW VISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

433, شم ع احمد الز قطوني 

الطمبق الثمني، الرقم )م 433, شم ع 

احمد الز قطوني الطمبق الثمني، 

الرقم )م، 3333)، الدا  البيضمء 

MAROC

BINEW VISION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

سمية سكن شهرزاد الطمبق 

3 - )8م7) الدا  البيضمء اململكة 

املغربية.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) ((3(3 أكتوبر) (38 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»33.333م.م)د هم«)أي ان)»53.333 

عن) د هم«) »53.333م.م) إلى) د هم«)

إدامج احتيمطي أو أ بمح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدا  في  أ3 اململ.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)759677.

636I

STE CECONA SARL

 BUILDING DERVICE

INTERNATIONAL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

 BUILDING DERVICE

INTERNATIONAL شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي املطم  
ايلول 49 النمظو  حي املطم  ايلول 

49 النمظو  333)6 النمظو  املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

467م)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 BUILDING DERVICE  :

.INTERNATIONAL

غرض الشركة بإيجمز):)م)-)تو يد)

أنظمة) وإصالح  وصيمنة  وتركي9 
املستوى) على  والتبريد  التدفئة 

على) والتبريد  والتجم ي  الصنمعي 
استوى الصنمعي والتجم ي

-))تحضير الخداة في اجمل البنمء)

والترويج للعقم 

3.االستيراد و التصدير

4.)اقمول أعممل أو تشييد اتنوعة

5.)سوق اواد البنمء

6)شحن املعدات الز اعية

7.ااتالك اتجر عمم لألغذية

8.ااتالك اقهى.

عنوان املقر اال تممعي):)حي املطم )

ايلول)49)النمظو  حي املطم  ايلول)49 

النمظو )333)6)النمظو  املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: احمد) طويل  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد طويل احمد):)333م)بقيمة)

33م)د هم.
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والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) احمد  طويل  السيد 
املغرب) (6(333 شيكر) بني  اقمبمع 

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احمد  طويل  السيد 
النمظو ) (6(333 شيكر) بني  اقمبمع 

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)35)فبراير)

م)3))تحت  قم)69).
637I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

ESS-DECOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
ESS-DECOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

الحسمني زنقة م3م الرقم 44م - 
63333 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
435

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
ESS- (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DECOR
أعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اتنوعة أو إنشمءات,
أو) املعدن  أو  األملنيوم  نجم ة 

ب.ك.ف.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 - 44م  الرقم) م3م) زنقة) الحسمني 

63333)و دة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 533.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الصغير) أاين  احمد  السيد 
عنوانه)ا))حي املسيرة زنقة ااغملة  قم)

33 63333)و دة املغرب.
عنوانه)ا)) احمد  حبمت  السيد 
زنقة) الوحدة  تجزئة  املحمدي  الحي 
و دة) (63333  73 أبوهريرة  قم)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الصغير) أاين  احمد  السيد 
عنوانه)ا))حي املسيرة زنقة ااغملة  قم)

33 63333)و دة املغرب
عنوانه)ا)) احمد  حبمت  السيد 
زنقة) الوحدة  تجزئة  املحمدي  الحي 
و دة) (63333  73 أبوهريرة  قم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (35 بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)-.

638I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

سعد &جنان طرنسبور
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°(3
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
سعد & نمن طرنسبو  شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حواة 
دا  او سيم الطفملين شم ع حممن 
الفطواكي تطوان - 93333 تطوان 

املغرب 
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م)85)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
سعد) (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

& نمن طرنسبو .
(: بإيجمز) الشركة  غرض 
 TRANSPORT DU PERSONNEL

.POUR COMPTE D’AUTRUI
حواة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
حممن) شم ع  الطفملين  او سيم  دا  
تطوان) (93333 (- تطوان) الفطواكي 

املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: حمودة) سعد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) حمودة  سعد  السيد 
9)تطوان) 9م) قم) شم ع قندهم  زنقة)

93333)تطوان املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حمودة  سعد  السيد 
9)تطوان) 9م) قم) شم ع قندهم  زنقة)

93333)تطوان املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((6 بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم))9).
639I

SMO CONSEILS

MENABILIAT SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

SMO CONSEILS

 IMM 389 MHAMID 3

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MENABILIAT SUD  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 IBN وعنوان اقرهم اإل تممعي

 TACHFINE(B 11 FRACTION

 N° 111 MAG 9 RDC(BC(B

 AV(MY(ABDELLAH  - 40000

.MARRAKECH MAROC

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9م)63.

العمم) الجمع  بمقت�سى 

شتنبر) (34 في) املؤ خ  اإلستثنمئي 

الشركة) تم  فع  أسممل  ((3(3

د هم«) (533.333,33« قد ه) بمبلغ 

إلى) د هم«) »33.333,33م) ان) أي 

((: طريق) عن  د هم«) (633.333,33«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م)أكتوبر) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

3)3))تحت  قم)36)6مم.

643I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

TEMPS DU BATIMENT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 83BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC

TEMPS DU BATIMENT شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي اوطنة 

بمركز االعممل داي للخدامت 

املتنوعة بتجزئة العثممنية الحي 

االدا ي الطمبق الثملث - 3333) بني 

االل املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3979م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 TEMPS(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.DU BATIMENT

البنمء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

واألشغمل العماة.

اوطنة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

للخدامت) داي  االعممل  بمركز 

الحي) العثممنية  بتجزئة  املتنوعة 

3333))بني) (- االدا ي الطمبق الثملث)

االل املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: اعمم ي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اعمم ي  احمد  السيد 

 ((333 ( عبم3) ايت  ااسونم  دوا  

ازيالل املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اعمم ي  احمد  السيد 

 ((333 ( عبم3) ايت  ااسونم  دوا  

ازيالل املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني االل))بتم يخ)33)فبراير)

م)3))تحت  قم)4مم.

Iم64

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE SABLI TRAVAUX
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 83BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC

STE SABLI TRAVAUX شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 39 شم ع 

الحسن التمني حي االدا سة  - 

3333) بني االل املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(959

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل) م)3)) ينمير) 8م) املؤ خ في)

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 

 STE SABLI الوحيد) الشريك  ذات 

3.333م  ابلغ  أسمملهم) ( (TRAVAUX

 39 اإل تممعي) د هم وعنوان اقرهم 

(- ( شم ع الحسن التمني حي االدا سة)

(: بني االل املغرب نتيجة ل) ((3333

توالي الخسم ات سنة بعد اخرى).

و حدد اقر التصفية ب)39)شم ع)

الحسن التمني حي االدا سة))-)3333) 

بني االل املغرب.)

و عين:

و) صبلي  ( احمد) السيد)ة))

التمني  قم) الحسن  شم ع  عنوانه)ا))

م4 3333))بني االل املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني االل))بتم يخ)5))ينمير)

م)3))تحت  قم)93.

64(I

NOBLACTION

MS STUDIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصو  إقماة األايرة 

3 الطمبق األول  قم 5م، 43333، 

اراكش املغرب

MS STUDIO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي ليم 8م 

ثكنة الغول عمم ة   قم 83 الطمبق 

الثمني شقة 9  ليز  - 43333 

اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

******

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 MS (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.STUDIO

اهند3) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اعمم ي.

8م  ليم) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الطمبق) (83 ) قم) ثكنة الغول عمم ة)

الثمني شقة)9) ليز))-)43333)اراكش)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة االك االول):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: الصيفي) السيد سليممن 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) االول  االك  السيدة 

النخيل) 6م) (3 م) حدائق النخيل د)

الشمملي))43333)اراكش املغرب.

السيد سليممن الصيفي عنوانه)ا))

م)م) ليز)) البقمل  قم) احمد  زنقة 

43333)اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) االول  االك  السيدة 

النخيل) 6م) (3 م) حدائق النخيل د)

الشمملي))43333)اراكش املغرب

السيد سليممن الصيفي عنوانه)ا))

م)م) ليز)) البقمل  قم) احمد  زنقة 

43333)اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بمراكش))بتم يخ)-)تحت  قم)

644I

marrakech(finance

LOCAFISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

marrakech(finance

 Av(Allal(el(fassi(imm(atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech(maroc

LOCAFISH  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية 

سيدي احمد بوضهر بلدية العطموية  

- 43333 قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4353

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. LOCAFISH
بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

السمك
بيع املواد الغدائية
تصدير و استيراد.

زاوية) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
سيدي احمد بوضهر بلدية العطموية))

- 43333)قلعة السراغنة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
53)حصة) ( (: السيد الحسين املوا)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 953 ( (: املتوكيل) السيدة  همد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ( املوا) الحسين  السيد 
القد3)) حي  73م) 6) قم) ا) بلوك 

83333)اكمدير املغرب.
السيدة  همد املتوكيل عنوانه)ا))
  437 م3) قم) بلوك) الجنوبي  م  ح 

43333)اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( املوا) الحسين  السيد 
القد3) حي  73م) 6) قم) ا) بلوك 

83333)اكمدير املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) ( السراغنة) بقلعة  االبتدائية 

7))ينمير)م)3))تحت  قم)35.

645I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

STE PIZZERIA EZ ZOUHRI
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.م(

FES ، 30000، FES(MAROC

 STE PIZZERIA EZ ZOUHRI

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم )7 

اتجر )، شم ع ابن األتير حي السعمدة 

)، طريق عين الشقف، فم3 - 

33333 فم3 اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

ممم66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PIZZERIA EZ ZOUHRI

استغالل) (: غرض الشركة بإيجمز)

اطعم.
 7( :) قم) عنوان املقر اال تممعي)

اتجر))،)شم ع ابن األتير حي السعمدة)

(- فم3) الشقف،) عين  طريق  (،(

33333)فم3 اململكة املغربية.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد سعيد الزوهري)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد سعيد الزوهري عنوانه)ا))

طريق) م،) تجزئة النسيم الشقة) (34

فم3) (33333 فم3) الشقف،) عين 

اململكة املغربية.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد سعيد الزوهري عنوانه)ا))

طريق) م،) تجزئة النسيم الشقة) (34

فم3) (33333 فم3) الشقف،) عين 

اململكة املغربية

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)635.

647I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

BINEW VISION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

433, شم ع احمد الز قطوني 

الطمبق الثمني، الرقم )م 433, شم ع 

احمد الز قطوني الطمبق الثمني، 

الرقم )م، 3333)، الدا  البيضمء 

MAROC

BINEW VISION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

سمية سكن شهرزاد - 3333) الدا  

البيضمء اململكة املغربية.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)38)أكتوبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

»شم ع سمية سكن شهرزاد)-)3333) 

الدا  البيضمء)اململكة املغربية«)إلى)»)

ابنى)GREEN WORK)دوا  د بنم بنمء)

)8م7)  (- 5)سيدي اسعود) طمبق) (A

الدا  البيضمء))اململكة املغربية«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)759677.

648I

ste(al(moustakbal(conseil

STE ECO ASSESSEMENT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ste(al(moustakbal(conseil

 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11

bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

 STE ECO ASSESSEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

انز ان اكمت9 اد يسية الطمبق 5 
 قم 34 فم3 - 33333 فم3 املفرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

3مم)5.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) م)3)) ينمير) )م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

هالل) ايممن  )ة)) السيد) تفويت 

533)حصة ا تممعية ان أصل)533 

حصة لفمئدة))السيد))ة))عمر لعيدي)

بتم يخ))م)ينمير)م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) بفم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)646/021.

653I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE HUILERIE ZOYOUT AL

MAGHRIB SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شم ع الفداء تجزئة سميرة تمونمت  

34333  املغرب تمونمت، 34333، 

تمونمت املغرب

 STE HUILERIE ZOYOUT AL

MAGHRIB SARL AU شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  

الكعدة الحمراء زا3 الواد تيسة 

تمونمت - 34333 تمونمت املغرب
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تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

797م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 STE HUILERIE ZOYOUT AL

.MAGHRIB SARL AU

-اعصرة) (: غرض الشركة بإيجمز)

الزيتون.

دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
تيسة) الواد  زا3  الحمراء) الكعدة 

تمونمت)-)34333)تمونمت املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد ا بمح عبدالرحيم):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عبدالرحيم) ا بمح  السيد 
زا3) دوا  الكعدة الحمراء) عنوانه)ا))

تمونمت) (34333 تمونمت) تيسة  الواد 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عبدالرحيم) ا بمح  السيد 
زا3) دوا  الكعدة الحمراء) عنوانه)ا))

تمونمت) (34333 تمونمت) تيسة  الواد 

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( االبتدائية بتمونمت)

م)3))تحت  قم)9م.

Iم65

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

EVEFIM PRIVE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب )مم كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب )مم كلميمة اقليم 

الرشيدية، 53))5، الراشيدبة 

املغرب

EVEFIM PRIVE شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 1ere وعنوان اقرهم اإل تممعي

 ETAGE BD MOHAMED V

 TARMASTE(GOULMIMA -

52250 GOULMIMA(MAROC

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4465م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (37

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.EVEFIM PRIVE

 TENANT(:(غرض الشركة بإيجمز

 ECOLE DE PREPARATION AUX

EXAMENS

INFORMATIQUE(PROGRAM

MAEUR,ANALYSTE,CONCEPTE

.(UR

 1ere (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 ETAGE BD MOHAMED V

 TARMASTE GOULMIMA -

.5((53 GOULMIMA MAROC

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 MECHTAT MBAREK السيد)

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م  :)

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

 MECHTAT MBAREK السيد)

 KSAR MAGAMANE عنوانه)ا))

 GOULMIMA 5((53

.GOULMIMA MAROC

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

 MECHTAT MBAREK السيد)

 KSAR MAGAMANE عنوانه)ا))

 GOULMIMA 5((53

GOULMIMA MAROC

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 3( بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3مم.

65(I

la(marocaine(des(bilans

AGRITECHNOLOGY
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

la(marocaine(des(bilans

احج مم ينمير اكت9  قم 8 عمم ة 

أد ا  حي الداخلة ، 83363، أكمدير 

املغرب

AGRITECHNOLOGY شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي C/O  قم 

3م اكر  زنقة 7 بلوك مم حي بئر 

أنز ان تيكيوين - 83333 أكمدير 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

33م46

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AGRITECHNOLOGY

تطوير) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

لقطمع) تكنولو ية  حلول  وتسويق 

االنتمج النبمتي.

 C/O (: اال تممعي) املقر  عنوان 

حي) مم) بلوك) (7 اكر  زنقة) 3م)  قم)

أكمدير) (83333 (- بئر أنز ان تيكيوين)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

حصة) (533 ( (: السيد ااين فؤاد)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

ااين فؤاد عنوانه)ا)) قم) السيد 

أكمدير) القد3  حي  اسن  زنقة  (3(

83333)أكمدير املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

ااين فؤاد عنوانه)ا)) قم) السيد 

أكمدير) القد3  حي  اسن  زنقة  (3(

83333)أكمدير املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم)75)98.

654I
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FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اكاز اوطو
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

اكمز اوطو شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

القرويين قطعة  قم 893 احل 

 قم 33 طريق عين الشقف فم3  - 

33333 فم3  املغرب 

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

35م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

اكمز) (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

اوطو.

بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

السيم ات املستعملة).

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

احل) (893 قطعة  قم) القرويين 

(- ( 33)طريق عين الشقف فم3)  قم)

33333)فم3))املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: ( السيد اصطفى لز ق)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

)عنوانه)ا)) السيد اصطفى لز ق)
حي الريمض طريق عين الشقف)) (45

33333)فم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
)عنوانه)ا)) السيد اصطفى لز ق)
حي الريمض طريق عين الشقف)) (45

33333)فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)663.
655I

FIDUCIAIRE MOGADOR

ALTO AND CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira(Maroc

ALTO AND CO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي كلم 
7 الغزوة عمم ة االال  - 44333 

الصويرة  املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
843م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 د نبر) (33 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
 EMILIE )ة)) السيد) تفويت 
حصة) (CAMILLE MARET 53
ا تممعية ان أصل)53)حصة لفمئدة))
 Corinne( Véronique )ة)) السيد)
 33 بتم يخ) ( (Sylvie( LELAIZANT

د نبر)3)3).
 Christophe )ة)) السيد) تفويت 
Pierre(Benoit(ALTOVITI(25)حصة)
ا تممعية ان أصل)53)حصة لفمئدة))
 Corinne( Véronique )ة)) السيد)
 33 بتم يخ) ( (Sylvie( LELAIZANT

د نبر)3)3).

 Christophe )ة)) السيد) تفويت 

 Pierre( Benoit( ALTOVITI( 25

حصة ا تممعية ان أصل)53)حصة)

 Jean( Charles )ة)) السيد) ( لفمئدة)

  Jean-Claude(Francis(MARRONE

بتم يخ)33)د نبر)3)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بملصويرة))بتم يخ))3)فبراير)

م)3))تحت  قم)40/2021.

657I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

OUM EL ACHGHAL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 83BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC

OUM EL ACHGHAL  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  اوالد 

سعيد الواد  - 3353) قصبة تمدلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

939م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 OUM (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

. EL ACHGHAL

البنمء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

واألشغمل العماة.

عنوان املقر اال تممعي):)دوا  اوالد)

قصبة تمدلة) ((3353 (- ( سعيد الواد)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

((: الشركة) ابلغ  أسممل 

4.333.333)د هم،)اقسم كملتملي:

 43.333 ( (: السيد الزهري املهدي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) املهدي  الزهري  السيد 
تجزئة الجهمد بلوك)6) قم)3) 3333) 

بني االل املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املهدي  الزهري  السيد 
تجزئة الجهمد بلوك)6) قم)3) 3333) 

بني االل املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( االبتدائية بقصبة تمدلة)

فبراير)م)3))تحت  قم)4م.

663I

BCNG

STE: BN TRADE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: BN(TRADE  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 65)، 

شم ع الز قطوني الطمبق 9  قم)9 

الدا  البيضمء - 3353) الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 



4681 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

488937

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. BN TRADE

بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املنتو مت و املواد الفالحية.

(،(65 (: اال تممعي) املقر  عنوان 

9) قم)9  الطمبق) الز قطوني  شم ع 

الدا  البيضمء)-)3353))الدا  البيضمء)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

53.333,33)د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة حسنة نبيل):))53.333,33 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيدة حسنة نبيل):)533)بقيمة)

33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة حسنة نبيل عنوانه)ا))45 

شم ع بو كون ط)4)شقة)مم))بو كون)

3353))الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيدة حسنة نبيل عنوانه)ا))45 

شم ع بو كون ط)4)شقة)مم))بو كون)

3353))الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)-.

Iم66

SAGEST

SARIF DISTRIBUTION
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

SARIF DISTRIBUTION شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع عبد 

الكريم الخطمبي اقماة بن او�سي 

الكواش الطمبق الثمني  - 33333 

فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م3م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 SARIF (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

.DISTRIBUTION

بيع اواد) (: غرض الشركة بإيجمز)

الغدائية العماة)

نقل البظمئع)

اشغمل اختلفة حرة).

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

عبد الكريم الخطمبي اقماة بن او�سي)

 33333 (- ( الثمني) الطمبق  الكواش 

فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد احمد اشواحي)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

333م  (: اشواحي) احمد  السيد 
بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد اشواحي عنوانه)ا))
الرااي) بئر  (3 شقة) 333م) بقعة)

الجنوبية))3)43م)القنيطرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد احمد اشواحي عنوانه)ا))
الرااي) بئر  (3 شقة) 333م) بقعة)

الجنوبية))3)43م)القنيطرة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)656.

66(I

BCNG

STE: PRYLE INDUSTRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: PRYLE(INDUSTRIES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 65)، 
شم ع الز قطوني الطمبق 9  قم)9 

الدا  البيضمء - 3353) الدا  
البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
488935

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PRYLE INDUSTRIES

بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املالبس املصنعة.

(،(65 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
9) قم)9  الطمبق) الز قطوني  شم ع 

الدا  البيضمء)-)3353))الدا  البيضمء)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

5.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي):

السيد زكريمء)الهياللي):))5.333,33 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد إليم3 بكيكر):))5.333,33 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 5.333,33 ( (: السيد أاين الصملح)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

53)بقيمة) (: السيد زكريمء)الهياللي)

33م)د هم.

بقيمة) (53 (: السيد إليم3 بكيكر)

33م)د هم.

بقيمة) (53 (: السيد أاين الصملح)

33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الهياللي  زكريمء) السيد 

بنسليممن) (564 الفلين  قم) حي 

3353)))بنسليممن املغرب.

عنوانه)ا)) بكيكر  إليم3  السيد 
زنقة أبو الوقت إقماة القم�سي) 33م)

 (3353 بو كون) 3م) شقة) (5 طمبق)

الدا  البيضمء)املغرب.

عنوانه)ا)) الصملح  أاين  السيد 

 (3353 املحمدية) (37 حي األال  قم)

املحمدية املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بكيكر  إليم3  السيد 
زنقة أبو الوقت إقماة القم�سي) 33م)

 (3353 بو كون) 3م) شقة) (5 طمبق)

الدا  البيضمء)املغرب



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4682

عنوانه)ا)) الصملح  أاين  السيد 

 (3353 املحمدية) (37 حي األال  قم)

املحمدية املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم).

664I

Les(bons(comptes

KEIK
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Les(bons(comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 75مم

20000، Casablanca(Maroc

KEIK شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 46 شم ع 

الز قطوني الطمبق الثمني الشقة 

6 الدا  البيضمء - 3433) الدا  

البيضمء املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

83)م44.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

3)3))تقر  حل) م3)د نبر) املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد)KEIK))ابلغ  أسمملهم)

اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)

الز قطوني) شم ع  (46 اإل تممعي)

الطمبق الثمني الشقة)6)الدا  البيضمء)

- 3433))الدا  البيضمء)املغرب نتيجة)

ل):)لم يحقق اي اعمالة تجم ية.

و حدد اقر التصفية ب)46)شم ع)

 6 الشقة) الثمني  الطمبق  الز قطوني 

الدا  البيضمء)-)3433))الدا  البيضمء)

املغرب.)

و عين:

و) خربوعي  ( خملد) السيد)ة))

فرنسم) (73333 فرنسم) عنوانه)ا))

فرنسم كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة واحل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)763856.

665I

MIMOFID SARL AU

TOP RABAT TRAVAUX
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MIMOFID SARL AU

)4 حي اسرو  م تمم ة ، 3)3)م، 

تمم ة املغرب

TOP RABAT TRAVAUX شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي اقماة 

الريف ) عمم ة )مA شقة مم تمم ة  

- 3م3)م تمم ة املغرب .

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

8833)م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل) م)3)) ينمير) ((7 املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

 TOP RABAT الوحيد) الشريك 

TRAVAUX))ابلغ  أسمملهم)33.333م 

د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي اقماة)

تمم ة)) مم) )مA)شقة) ))عمم ة) الريف)

(: ل) نتيجة  ( املغرب) تمم ة  3م3)م)  -

االزاة.

اقماة) ب  التصفية  اقر  وحدد 

تمم ة)) مم) )مA)شقة) ))عمم ة) الريف)

- 3م3)م)تمم ة املغرب).)

و عين:
املكموي) ( سعيد) السيد)ة))

وعنوانه)ا))اقماة الريف)))عمم ة ا))م 

شقة)مم)تمم ة))3م3)م)تمم ة))املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة واحل تبليغ العقود و الوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) ( بتمم ة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)4938.

666I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

LD WORKS

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

 فع  أسممل الشركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

98)  شم ع التهماي الوزاني اقماة 

أامني   قم م3 تطوان ، 93333، 

تظوان املغرب

LD WORKS شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع علي 

يعتى اقماة  بلي بين طمبقين  قم ) 

تطوان - 93333 تطوان املغرب.

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

695م).

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) م)3)) ينمير) م)) في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»453.333)د هم«)أي ان)»33.333م 

عن) د هم«) (553.333« إلى) د هم«)

ديون) اع  اقمصة  إ راء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدا  و املستحقة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (33 بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)54).

669I

ste(al(moustakbal(conseil

SARACIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste(al(moustakbal(conseil

 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11

bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

SARACIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 39  حمل 

املسكيني الطمبق 3 شقة 3م اقماة 

العلوي فم3 - 33333 فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

33م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SARACIM

بيع اواد) (: غرض الشركة بإيجمز)

البنمء)بملجملة.

التداول.

او) املتنوعة  االشغمل  في  اقمول 

البنمء..

عنوان املقر اال تممعي):)39) حمل)

اقماة) 3م) شقة) (3 املسكيني الطمبق)

العلوي فم3)-)33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: الفالقي) اد يس  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: الفالقي) عثممن  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
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والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الفالقي  اد يس  السيد 

فم3) بنيس  تجزئة  الراحة  6)محي 

33333)فم3 املغرب.

عنوانه)ا)) الفالقي  عثممن  السيد 

تمزة) (35333 تمزة) املركز  ازبمير  اوالد 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الفالقي  اد يس  السيد 

فم3) بنيس  تجزئة  الراحة  6)محي 

33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م63.

673I

NOUR OUAZZANE

NOUR OUAZZANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOUR OUAZZANE

NOUR OUAZZANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي )3 زنقة 

البنفسج اقماة زيتونة الطمبق الثمني 
 قم م)   - 33م3) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489343

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 NOUR(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.OUAZZANE

تصنيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وتسويق الزيوت.

زنقة) (3( (: عنوان املقر اال تممعي)

البنفسج اقماة زيتونة الطمبق الثمني)

البيضمء) الدا   33م3))  - م)     قم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 453 ( (: الوادي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد  ممل الراجي):))453)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

حصة) (53 ( (: انري) السيد عي�سى 

بقيمة)33م)د هم للحصة).

53)حصة) ( (: السيد نبيل الد اجي)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

الوادي عنوانه)ا)) السيد يوسف 

الطمبق االول) (7 اقماة البشير عمم ة)

3483))الدا ) 3عين الشق) حي الفتح)

البيضمء)املغرب.

السيد  ممل الراجي عنوانه)ا))حي)

  74 انز ان  قم) بير  الحدادين شم ع 

33)6م)وزان املغرب.

عنوانه)ا)) انري  عي�سى  السيد 

3)33م  ( حسمن) صواعة  شم ع  (8

الربمط املغرب.

عنوانه)ا)) الد اجي  نبيل  السيد 

 (3 شم ع املختم   مزوليت شقة) (75

املحيط))3333م)الربمط املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد  ممل الراجي عنوانه)ا))حي)

  74 انز ان  قم) بير  الحدادين شم ع 

33)6م)وزان املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم).

Iم67

NOUR OUAZZANE

BELKAHIA MANUFACTURE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BELKAHIA MANUFACTURE

 BELKAHIA MANUFACTURE

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي )3 زنقة 

البنفسج اقماة زيتونة الطمبق الثمني 

 قم  م) - 33م3) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5)م488

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BELKAHIA MANUFACTURE

تصنيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وتوزيع انتجمت املخمبز واملطمعم.

زنقة) (3( (: عنوان املقر اال تممعي)

البنفسج اقماة زيتونة الطمبق الثمني)

البيضمء) الدا   33م3))  - م)  (  قم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: بلكمهية) اية  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بلكمهية  اية  السيدة 

بوسكو ة) ((8 فيال  قم) كمليفو نيم 

البيضمء) الدا   ((34(3 ( النواصر)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بلكمهية  اية  السيدة 

بوسكو ة) ((8 فيال  قم) كمليفو نيم 

البيضمء) الدا   ((34(3 النواصر)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم)-.

673I

sofoget

S.KANET
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

S.KANET شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي القنيطرة 

م5 زنقة لبنمن اكت9 4   4333م 

القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.49979

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت) م)3)) ينمير) ((6 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

الوك) ( فراح) )ة)) السيد) تفويت 

أصل) ان  ا تممعية  حصة  333.م)

33م)حصة لفمئدة))السيد))ة))كريمة))

الوك بتم يخ)6))ينمير)م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

3م  بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)438م8.

674I
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فيكوج دو سو3 ش م م للشريك الوحيد

رياض لوكاليبتوس ش م م 
 RIAD LES - للشريك الوحيد

EUCALYPTUS SARL AU
عقد تسيير حر ألصل تجم ي))األشخمص)

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجم ي

 يمض لوكمليبتو3 ش م م للشريك 
 RIAD LES EUCALYPTUS - الوحيد

 SARL AU
اؤ خ) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
أعطى  يمض) م)3)) فبراير) (34 قي)
لوكمليبتو3 ش م م للشريك الوحيد)
 RIAD LES  EUCALYPTUS SARL -
AU)املسجل بملسجل التجم ي)69)3 
حق) بملصويرة  االبتدائية  بمملحكمة 
التسيير الحر لألصل التجم ي الكمئن)
الصويرة) (44333 (- ( ب دوا  الغزوة،)
املغرب لفمئدة نيكيتم ليون ش م م)-)
NIKITA - LEON SARL))ملدة)م)سنة)
تبتدئ ان)م3)ينمير)م)3))و تنتهي في)
اقمبل ابلغ شهري) م)3)) د نبر) م3)

قيمته)8.333م)د هم.
675I

sofoget

S.KANET
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
S.KANET  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي القنيطرة 
م5 زنقة لبنمن اكت9 4   4333م 

القنيطرة املغرب.
تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.49979

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم تعيين) م)3)) ينمير) ((6 املؤ خ في)
اسير  ديد للشركة السيد)ة))الوك)

كريمة))كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)438م8.

678I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

LD WORKS

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشمط الشركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

98)  شم ع التهماي الوزاني اقماة 

أامني   قم م3 تطوان ، 93333، 

تظوان املغرب

LD WORKS شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي شم ع علي 

يعتى اقماة  بلي بين طمبقين  قم ) 

تطوان شم ع علي يعتى اقماة  بلي 

بين طمبقين  قم ) تطوان 93333 

تطوان املغرب.

تغيير نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

695م).

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم تغيير) م)3)) ينمير) م)) في) املؤ خ 

نشمط الشركة ان)»-)خدامتأخرى أو)

البنمء،

-)عمليمت التشجير.

»)إلى)»-)خدامت أخرى أو البنمء)،

و االستغالل) الكراء) البيع،) -.حق 

اإليرادات) ان  غيرهم  أو  األسواق  في 

حق) أو  املنمقصة  إلى  )دعوة  العماة)

االاتيمز)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (33 بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)54).

679I

AUDIT HOUSE(3أوديت همو

 INFORMATIQUE

 DEVELOPPEMENT ET

SERVICES
إعالن اتعدد القرا ات

AUDIT HOUSE 3أوديت همو

تجزئة الكولين ) عمم ة لوامتينيون 

الطمبق ) املكت9 6 سيدي اعروف، 

53م3)، البيضمء املغرب

 INFORMATIQUE

 DEVELOPPEMENT ET SERVICES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي:  قم 8 

زنقة 4 كيز شم ع بمحممد الصخو  

السوداء - - البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.336897

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

تم اتخمذ) م)3)) ينمير) 4م) املؤ خ في)

القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

 (3 ايكو) خديجة  السيدة  بمعت 

حصة للسيد احمد عز الدين برادة

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

ذات) بشركة  الشركة  شكل  تغيير 

املسؤولية املحدودة

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

ان) ايكو  خديجة  السيدة  استقملة 

اهمة اسيرة

قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

تعيين السيد احمد عز الدين برادة)

كمسير

قرا   قم)5:)الذي ينص على اميلي:)

تحيين القمنون االسم�سي

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

على) ينص  الذي  م:) بند  قم)

شكل الشركة هو شركة ذات) اميلي:)

املسؤولية املحدودة

بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

سمهمت السيدة خديجة ايكو بمبلغ)

8333)د هم و سمهم السيد احمد عز)

الدين برادة بمبلغ)333))د هم

بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

وزعت املمئة حصة املكونة لرأ3 امل)

السيدة خديجة) ( (: الشركة كمم يلي)

حصة و السيد احمد عز) (83 ايكو)

الدين برادة)3))حصة

بند  قم)6):)الذي ينص على اميلي:)

عين اسير للشركة ملدة غير احدودة)

السيد احمد عز الدين برادة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)7)7643.

Iم68

AUDIT HOUSE(3أوديت همو

TECHNIQUE ACIERS
إعالن اتعدد القرا ات

AUDIT HOUSE 3أوديت همو
تجزئة الكولين ) عمم ة لوامتينيون 

الطمبق ) املكت9 6 سيدي اعروف، 

53م3)، البيضمء املغرب

TECHNIQUE ACIERS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: 37 شم ع 

خملد بنو الوليد عين السبع - - 

البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

34939م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

3)3))تم اتخمذ) 8))د نبر) املؤ خ في)

القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

(: للشركة) إضمفيين  اسيرين  تعيين 

سم ة) السيدة  و  اسد  اهدي  السيد 

اسد.

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
االئمة النظمم االسم�سي اع القمنون)

9م-م).
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وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

على) ينص  الذي  (:(8 بند  قم)

اميلي:)يسير الشركة ملدة غير احدودة)

الشركة) يسير  اسد.) د يس  السيد 

ملدة غير احدودة السيد اهدي اسد)

والسيدة سم ة اسد اعم.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)6)7643.

683I

CABINET FICOR

 SECURITE PROTECTION

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

CABINET FICOR

)م زنقة األقحوان إقماة النم3 

بوسجو  ، 33)3)، الدا  البيضمء 

املغرب

 SECURITE PROTECTION

MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 83م زنقة 

إبو بكر الوهراني لفيالت - 3333) 

الدا  البيضمء املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

8))م3.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)39)أكتوبر)9م3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

زنقة إبو بكر الوهراني لفيالت) »83م)

إلى) املغرب«) الدا  البيضمء) ((3333  -

زنقة  حمل) م6) »الطمبق األ �سي  قم)

الدا ) ((3333 (- بلفدير) أحمد  بن 

البيضمء))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

أكتوبر)9م3))تحت  قم)8779م7.

684I

AUDIT HOUSE(3أوديت همو

INTER TRIDIM
إعالن اتعدد القرا ات

AUDIT HOUSE 3أوديت همو
تجزئة الكولين ) عمم ة لوامتينيون 
الطمبق ) املكت9 6 سيدي اعروف، 

53م3)، البيضمء املغرب
INTER TRIDIM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: زنقة ف 
 قم م3 الحي الصنمعي - - برشيد 

املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 7م.
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)8))د نبر)3)3)
تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
(: للشركة) إضمفيين  اسيرين  تعيين 
سم ة) السيدة  و  اسد  اهدي  السيد 

اسد.
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
االئمة النظمم االسم�سي اع القمنون)

9م-م).
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
على) ينص  الذي  (:33 بند  قم)
اميلي:)يسير الشركة ملدة غير احدودة)
الشركة) يسير  اسد.) د يس  السيد 
ملدة غير احدودة السيد اهدي اسد)

والسيدة سم ة اسد اعم.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتم يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

م)3))تحت  قم)33م.
685I

CABINET FICOR

 SECURITE PROTECTION
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 فع  أسممل الشركة

CABINET FICOR
)م زنقة األقحوان إقماة النم3 

بوسجو  ، 33)3)، الدا  البيضمء 
املغرب

 SECURITE PROTECTION

MAROC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 
األ �سي  قم م6 زنقة  حمل بن أحمد 

بلفدير - 3333) الدا  البيضمء 
املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3(979
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) ((3(3 د نبر) (39 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
»533.333)د هم«)أي ان)»333.333 
عن) د هم«) (833.333« إلى) د هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (3 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)م75866.
686I

GOLD BRIDGE EXPRESS

Gold Bridge Express
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

GOLD BRIDGE EXPRESS
44 زنقة سميحة عمم ة فيال بمكي 

 CASABLANCA ،(3333 ، 8  طمبق
MAROC

Gold(Bridge(Express  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 469 شم ع 
اوابسمدو  بن عيشة شقة 5 طمبق 
م الصخو  السوداء - 3333) الدا  

البيضمء املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)5م)غشت)8م3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
عيشة) بن  اوابسمدو   شم ع  (469«
(- الصخو  السوداء) م) طمبق) (5 شقة)
إلى) املغرب«) البيضمء) الدا   ((3333
بمكي) فيال  عمم ة  زنقة سميحة  (44«
البيضمء))) الدا   ((3333  -  8 ( طمبق)

املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (5 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

أكتوبر)8م3))تحت  قم)683363.

688I

A&O

ELFAKIR LOCATION
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A&O

 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6

53)3)، الدا  البيضمء املغرب

ELFAKIR LOCATION شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6 زنقة 

طمن الطمبق ) بنجدية  - 3333) 

الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

477337

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) (39

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ELFAKIR LOCATION

بيع) :)شراء) غرض الشركة بإيجمز)

كراء)األ ا�سي و البنميمت.

زنقة) (6 (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 (3333 (- ( بنجدية) (( الطمبق) طمن 

الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
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333.م  ( (: الفقير) احمود  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمود الفقير عنوانه)ا))4 

زنقة الكرااطم الوازيس)3333))الدا )

البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد احمود الفقير عنوانه)ا))4 

زنقة الكرااطم الوازيس)3333))الدا )

البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م)  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

أكتوبر)3)3))تحت  قم)4)3م75.

693I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

NEXT WORD TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

NEXT WORD TRADING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية 

شم ع لاليمقوت و زنقة العرعم  اقماة 

غملي عمم ة 9 الطمبق 4 الشقة 7م - 

3))3) الدا  البيضمء املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

7م4493.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)4))د نبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

»زاوية شم ع لاليمقوت و زنقة العرعم )

اقماة غملي عمم ة)9)الطمبق)4)الشقة)

املغرب«) الدا  البيضمء) ((3((3 - 7م 

إلى)»)م)زنقة)54))حي اوالي عبد هللا)

الدا  البيضمء)) ((3833 (- ( عين الشق)

املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764968.

69(I

FICOSAGE

STE GLOBALDIGIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOSAGE

 7eme(ETAGE(N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR

 ANZARANE MOULIN IDRISSIA

ATLAS(FES ، 30000، fes(maroc

STE GLOBALDIGIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 6م 

نونبر اكمت9 املدينة الطمبق 3  قم 9 

فم3 - 33333 فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

47م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 5م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GLOBALDIGIS

البراجة)) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

تحليل وتصميم الحمسوب.
6م  :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
 9 3) قم) نونبر اكمت9 املدينة الطمبق)

فم3)-)33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

نمصر) ( السيد العنبري الصنهمجي)

د هم) 33م) بقيمة) حصة  (933   :

للحصة.

الصنهمجي احمد)) العنبري  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  33م)   :

للحصة.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الصنهمجي احمد)) العنبري  السيد 
تجزئة) تلمسمن  زنقة  (4( عنوانه)ا))
فم3) (33333 كوطف طريق ايموزا )

املغرب.
نمصر) ( السيد العنبري الصنهمجي)
تجزئة) تلمسمن  زنقة  (4( عنوانه)ا))
فم3) (33333 كوطف طريق ايموزا )

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
نمصر) ( السيد العنبري الصنهمجي)
تجزئة) تلمسمن  زنقة  (4( عنوانه)ا))
فم3) (33333 كوطف طريق ايموزا )

املغرب
الصنهمجي احمد)) العنبري  السيد 
تجزئة) تلمسمن  زنقة  (4( عنوانه)ا))
فم3) (33333 كوطف طريق ايموزا )

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)666/2021.

694I

RIVE DROITE CONSULTING

 OIL DE TRANSPORT ET
CONSIGNATIONS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشمط الشركة

RIVE DROITE CONSULTING
زنقة األندلس  قم 6)، الحي 

اإلدا ي، عمم ة أنطوليم، الطمبق 5، 
 قم 6م ، 93333، طنجة املغرب

 OIL DE TRANSPORT ET
CONSIGNATIONS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اال تممعي شم ع 
الخوا زاي، إقماة بـم ـم، الطمبق 

)  قم 9 شم ع األاير ولي العهد  قم 
83ماركز NREA املكت9 3 93333 

طنجة املغرب.

تغيير نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

37م3م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تغيير) م)3)) ينمير) 5م) في) املؤ خ 

نشمط الشركة ان)»

والدولي) الوطني  النقل  افوض 

،) ميع العمليمت التجم ية) للبضمئع)

والعقم ية) واململية  والصنمعية 

املرتبطة) بمملنقوالت،) واملتعلقة 

بشكل ابمشر أو غير ابمشر بمملواضيع)

أو التي ان شأنهم أن) املذكو ة أعاله،)

الشركة) هدف  تحقيق  على  تشجع 

إلى)»النقل الوطني والدولي) وتطويره«)

والسيمم بواسطة العربمت) للبضمئع،)

الطرقية،)وإضمفة العمليمت التملية):

والدولي) الوطني  النقل  افوض 

السيمم) الوسمئل،) بجميع  للبضمئع 

العربمت الطرقية.

االستيراد والتصدير)؛

العربمت) كراء) ميع  أو  شراء)

أو) املستخداين  لنقل  املخصصة 

البضمئع)؛

والعمولة) والوسمطة،) التمثيل،)

أو) البراءات،) واستغالل  ميع 

العالامت أو الشركمت)؛

وتسيير  ميع) واملسمهمة  تكوين 

عالقة) لهم  التي  الشركمت  أنواع 

اوضوع) اع  ابمشرة  غير  أو  ابمشرة 

الشركة.

العمليمت) عمم،) ميع  وبشكل 

واململية) والصنمعية  التجم ية 

بمملنقوالت،) واملتعلقة  والعقم ية 

املرتبطة بشكل ابمشر أو غير ابمشر)

بمملواضيع املذكو ة أعاله،)أو التي ان)

شأنهم أن تشجع على تحقيق هدف)

الشركة وتطويره.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (34 بتم يخ) بطنجة  التجم ية 

م)3))تحت  قم)5ممم.

695I
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FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 HOUR MAINTENANCE

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

 HOUR MAINTENANCE

MAROC  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية شم ع 

الاليمقوت و زنقة العرعم  الطمبق 

الرابع الرق 7م اقماة كملي عمم ة 9 - 

3333) الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م5م489

في) اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 HOUR(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

. MAINTENANCE MAROC

اصالح) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

ايكمنيكي وكهربئ.
زاوية) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

العرعم ) زنقة  و  الاليمقوت  شم ع 

كملي) اقماة  7م) الرق) الرابع  الطمبق 

البيضمء) الدا   ((3333  -  9 عمم ة)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):

 HOUR الشركة)

 MAINTENANCE GUINEE :  933

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

حصة) 33م) ( (: السيد هشمم حر)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

 HOUR الشركة)
 MAINTENANCE GUINEE
كونمكري) (GUINEE 333م عنوانه)ا))

غينيم.
السيد هشمم حر عنوانه)ا))احج)
الطمبق) الصحراوي  الرحممن  عبد 
الدا  البيضمء) 33م3))  55 الشقة) (3

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد هشمم حر عنوانه)ا))احج)
الطمبق) الصحراوي  الرحممن  عبد 
البيضمء) الدا   33م3))  5 الشقة) (3

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764895.
697I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

PAUME VERTE BUILDING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC

 PAUME VERTE BUILDING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية شم ع 

الاليمقوت و زنقة العرعم  الطمبق 
الرابع الرق 7م اقماة كملي عمم ة 9 - 

3833) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م48895

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 
بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PAUME VERTE BUILDING
اقمولة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البنمء)واالشغمل.
زاوية) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
العرعم ) زنقة  و  الاليمقوت  شم ع 
كملي) اقماة  7م) الرق) الرابع  الطمبق 
البيضمء) الدا   ((3833  -  9 عمم ة)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
الخملق) عبد  ابوفم 3  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)  :

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الخملق)) عبد  ابوفم 3  السيد 
بلوك) املزابيين  ((4 زنقة) عنوانه)ا))
3 بوسكو ة النواصر))3م39))الدا )

البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الخملق)) عبد  ابوفم 3  السيد 
بلوك) املزابيين  ((4 زنقة) عنوانه)ا))
3 بوسكو ة النواصر))3م39))الدا )

البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م76467.
699I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

AYAS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة)

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

AYAS شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي زاواية 

شم ع االيمقوت زنقة عرعم  اقماة 

غملي الشقة 7م الطمبق 4 عمم ة 9 - 

3)م3) الدا  البيضمء املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9م)395.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت) ((3(3 د نبر) ((3 في) املؤ خ 

نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):

املنتجمت) وتسويق  تصنيع 

الكهربمئية واإللكترونية

الكهربمئية) املنتجمت  توزيع 

واإللكترونية

تسويق برااج املعلوامتية)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764967.

Iم73

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM

STE IZOLIDE TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM

 APPT(N° 1  RDC   IMM(G58

  RES(AL(IHSSANE  RTE(DE

 SAFI(MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC

STE IZOLIDE TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم3م 

تجزئة النهج اركز القطم ة ملنمبهة 

البو  - 43333  اراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

53)ممم
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في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.IZOLIDE TRAV

- ميع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

األشغمل العماة و أشغمل البنمء

-كراء)األالت

-التجم ة.

:) قم3م  اال تممعي) املقر  عنوان 

ملنمبهة) القطم ة  اركز  النهج  تجزئة 

البو )-)43333))اراكش))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: السيد احمد أيت لحمج)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: السيدة عد و أوبن علي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد أيت لحمج عنوانه)ا))

 43333 البو ) ملنمبهة  القطم ة  اركز 

اراكش))املغرب.

السيدة عد و أوبن علي عنوانه)ا))

 43333 البو ) ملنمبهة  القطم ة  اركز 

اراكش))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة عد و أوبن علي عنوانه)ا))

 43333 البو ) ملنمبهة  القطم ة  اركز 

اراكش))املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3484)م.

733I

NASSIMCOMPTA(sarl

ADAM MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NASSIMCOMPTA(sarl

 Appartement(situé(au(RDC  sis(à

 Meknès,  AL(MANSOUR 6 IMM

 A 1 Appt(N° 9 ، 50000، meknés

maroc

ADAM MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي اتجر   قم   

م بملطمبق األ �سي عمم ة 33 شم ع 

احمد السمد3  اكنم3  - 53353 

اكنم3  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م9م)5

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 ADAM(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.MARKET

غرض الشركة بإيجمز):)بيع وتوزيع)

املواد الغذائية و التصدير واالستراد.

اتجر)) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 33 عمم ة) األ �سي  بملطمبق  م)  قم)

(- ( اكنم3) ( السمد3) احمد  شم ع 

53353)اكنم3))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

((: الهراوي) احمد  ( السيد) السيد 

3م5)حصة بقيمة)3م)د هم للحصة).

السيد السيد))عبد النبي))التعبمني)

:  493)حصة بقيمة)3م)د هم للحصة.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

الهراوي) احمد  ( السيد) السيد 
 NADOR, QU LAARASSI,((عنوانه)ا
 LOT( IRAC( RUE( 47( n°74( 62672

النم ظو  املغرب.
السيد السيد))عبد النبي))التعبمني)
 DOUAR KODIA SEBT عنوانه)ا))
 IHADDADENBNI BOUIFROUR

)NADOR, 6(67)النم ظو  املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد السيد))عبد النبي))التعبمني)
 DOUAR KODIA SEBT عنوانه)ا))
 IHADDADENBNI BOUIFROUR

)NADOR, 6(67)النم ظو  املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (38 بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)638.

734I

ste(al(moustakbal(conseil

 INTERNATIONAL TRAVAUX
BTP SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste(al(moustakbal(conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc
 INTERNATIONAL TRAVAUX

BTP SARL AU شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 

884-9تجزئة القرويين طريق عين 
الشقف فم3 فم3 33333 فم3 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
64943

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 أكتوبر) 9م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 INTERNATIONAL TRAVAUX

.BTP SARL AU
اشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
تصدير) استيراد  ـ) اوبنمء) اتنوعة 

ـملتداول.
:) قم) اال تممعي) املقر  عنوان 
عين) طريق  القرويين  9-884تجزئة 
فم3) (33333 فم3) فم3  الشقف 

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: بملقشرة) اعمذ  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) بملقشرة  اعمذ  السيد 
أنقرة) زنقة  توفيق  تجزئة  مم)  قم)

ليراك فم3)33333)فم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بملقشرة  اعمذ  السيد 
أنقرة) زنقة  توفيق  تجزئة  مم)  قم)

ليراك فم3)33333)فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
د نبر) ((4 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3333.

736I

سم يس كونسمي

STE SOTRAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

سم يس كونسمي
اكمت9 املنم ة شم ع عالل ابن عبد 
هللا الطمبق الثملث  قم 36 فم3 ، 

33333، فم3 املغرب
STE SOTRAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان اقرهم اإل تممعي م تجزئة 
انى شم ع الجيش امللكي الشقة م 
بالد التمزي  - 33333 فم3 املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.63887
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) م)3)) ينمير) 9م) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) »433.333.م)
»533.333.م  إلى) د هم«) »33.333م)
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)673.

738I

GOLD BRIDGE EXPRESS

GOLD BRIDGE EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GOLD BRIDGE EXPRESS
5 شم ع أابسمدو  بن عيشة طمبق 
م الصخو  السوداء ، 3333)، 

CASABLANCA MAROC
GOLD BRIDGE EXPRESS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 5 شم ع 

أابسمدو  بن عيشة طمبق م 
الصخو  السوداء - 3333) الدا  

البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

336879
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  4م3)) يونيو) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 GOLD(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.BRIDGE EXPRESS

غرض الشركة بإيجمز):)وسيط في)
نقل البضمئع.

شم ع) (5 (: عنوان املقر اال تممعي)
أابسمدو  بن عيشة طمبق)م)الصخو )
البيضمء) الدا   ((3333 (- السوداء)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 533.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):
 4.533 ( (: هشمم) الكتمني  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 533 ( (: يوسف) الكتمني  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) هشمم  الكتمني  السيد 
شم ع عبد املوان ط3م)ش)3م  (5(

بممليي)3333))الدا  البيضمء)املغرب.
السيد الكتمني يوسف عنوانه)ا))
حي) ش3) طم) ايموزا  زنقة  7مم)
الراحة)3333))الدا  البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هشمم  الكتمني  السيد 
شم ع عبد املوان ط3م)ش)3م  (5(

بممليي)3333))الدا  البيضمء)املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم).

3Iم7

MOORISH

CAMEDIA SARL AU 
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شم ع اللة اليمقوت الطمبق 5 
الشقة د 39 شم ع اللة اليمقوت 

الطمبق 5 الشقة د، 3333)، الدا  
البيضمء املغرب

 CAMEDIA SARL AU   شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 39 شم ع 

اللة اليقوت العمم ة د الطمبق 5 

البيضمء - 3333) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

488447

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.  CAMEDIA SARL AU

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

واأل هزة) الكمبيوتر  أ هزة  تجم ة 

املعدات) املستهلكة;تجم ة  املكتبية 

السمعي) الفيديو  اإللكترونية;إنتمج 
البصري

39)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

 5 الطمبق) د  العمم ة  اليقوت  اللة 

البيضمء) الدا   ((3333 (- البيضمء)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: ضميط) السيد  شيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ضميط  السيد  شيد 
9م)سكتو ) حي املغرب العربي عمم ة)

5 333)م)تمم ة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ضميط  السيد  شيد 
9م)سكتو ) حي املغرب العربي عمم ة)

5 333)م)تمم ة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 35 بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م8م764.

I)م7

GUIDE COMPTABLE

BOUZ GLOBAL IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن توارت ) عمم ة 4 الطمبق 

) شقة 4 بوزنيقة ، 33م3م، 

بوزنيقة املغرب

BOUZ GLOBAL IMMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

الو ود  قم 48)  - 33م3م بوزنيقة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9م65

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 BOUZ(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.GLOBAL IMMO

انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ي و اشغمل اتنوعة.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

بوزنيقة) 33م3م)  -   (48 الو ود  قم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عممد بوزيري):))343)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد يونس بوزيري):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
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السيد انير))بوزيري):))333)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بوزيري  عممد  السيد 
تيزغة) عين  الشرقية  البسمبس  دوا  

3333م))بنسليممن املغرب.
عنوانه)ا)) بوزيري  يونس  السيد 
تيزغة) عين  الشرقية  البسمبس  دوا  

3333م))بنسليممن املغرب.
عنوانه)ا)) بوزيري  ( انير) السيد 
تيزغة) عين  الشرقية  البسمبس  دوا  

3333م))بنسليممن املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوزيري  عممد  السيد 
تيزغة) عين  الشرقية  البسمبس  دوا  

3333م))بنسليممن املغرب
عنوانه)ا)) بوزيري  يونس  السيد 
تيزغة) عين  الشرقية  البسمبس  دوا  

3333م))بنسليممن املغرب
عنوانه)ا)) بوزيري  ( انير) السيد 
تيزغة) عين  الشرقية  البسمبس  دوا  

3333م))بنسليممن املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
م)  بتم يخ) ( سليممن) ببن  االبتدائية 

د نبر)3)3))تحت  قم)438.

4Iم7

UNIVERS JOUHARI

MARCHITU FOOD GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS JOUHARI
83 شم ع اوالي سليممن الطمبق ) 

الرقم م عين السبع ، 3593)، الدا  
البيضمء املغرب

 MARCHITU FOOD GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 7مم زنقة 
ابن انير اقماة الز قمء الطمبق 
م الرقم ) املعم يف - 3333) 

الدا البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

77)م48

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) )م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MARCHITU FOOD GLOBAL

تجهيز) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

تحويل وتعلي9 الدوا ن واللحوم.

7مم  (: اال تممعي) املقر  عنوان 

الطمبق) زنقة ابن انير اقماة الز قمء)

 (3333 (- املعم يف) (( الرقم) م)

الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد لحفمية فؤاد):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد لحلو السعيد):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد لحفمية فؤاد عنوانه)ا))حي)

مليمء)بلوك)36) قم))3)الحي املحمدي)

3573))الدا البيضمء)املغرب.

السيد لحلو السعيد عنوانه)ا))حي)

مليمء)بلوك)36) قم))3)الحي املحمدي)

3573))الدا البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد لحلو السعيد عنوانه)ا))حي)

مليمء)بلوك)36) قم))3)الحي املحمدي)

3573))الدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م3  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)م)7556.

5Iم7

fiduazizi

COSMO GOULI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi

شم ع عمر املختم  حي القد3 شم ع 

عمر املختم  حي القد3، 7333، 

العيون املغرب

COSMO GOULI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي الوكملة م3 

بلوك D  قم 638 الوكملة م3 بلوك 

D  قم 638 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

89م35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.COSMO GOULI

بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

العطو  الشمي و اواد التجميل.

الوكملة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
م3  الوكملة) (638 D) قم) بلوك) م3)
العيون) (73333  638 D) قم) بلوك)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

533)حصة) ( (: السيد احمد كولي)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

533)حصة) ( (: السيد املهدي كولي)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

بقيمة) (533 (: السيد احمد كولي)

33م)د هم.

السيدة املهدي كولي):)533)بقيمة)

33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد كولي عنوانه)ا))دوا )
الزاوية تكمنت))333م8)كلميم املغرب.
السيد املهدي كولي عنوانه)ا))دوا )
الزاوية تكمنت)333م8)كلميم املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة:

السيد احمد كولي عنوانه)ا))دوا )
الزاوية تكمنت)333م8)كلميم املغرب

السيد املهدي كولي عنوانه)ا))دوا )
الزاوية تكمنت)333م8)كلميم املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)465/2021.
7Iم7

OUSSI-INVEST SARL AU

OUSSI-INVEST
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUSSI-INVEST SARL AU
 قم  96  بلوك  ب تجزئة االال أيت 
عميرة ، )8735، أيت عميرة املغرب

OUSSI-INVEST  شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم  96  
بلوك  ب تجزئة االال أيت عميرة - 

)8735 أيت عميرة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م39))

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. OUSSI-INVEST
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أشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اختلفة،)افموضة،)االستيراد).
  96 ( :) قم) عنوان املقر اال تممعي)

(- ب تجزئة االال أيت عميرة) ( بلوك)

)8735)أيت عميرة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

33م  ( (: العبمدي) يمسين  السيد 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد يمسين العبمدي عنوانه)ا))

)8735)أيت) تجزئة االال أيت عميرة)

عميرة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيدة يمسين العبمدي عنوانه)ا))

)8735)أيت) تجزئة االال أيت عميرة)

عميرة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( االبتدائية بمنزكمن)

م)3))تحت  قم)343.

8Iم7

MOORISH

Prestalya SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شم ع اللة اليمقوت الطمبق 5 

الشقة د 39 شم ع اللة اليمقوت 

الطمبق 5 الشقة د، 3333)، الدا  

البيضمء املغرب

Prestalya(SARL(AU شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي م6 شم ع 

اللة اليقوت اصطفى املعمني املركز 

التجم ي الريمض  قم85 ا لطمبق 

الثمني البيضمء - 43م3) الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489433

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.Prestalya(SARL(AU

أعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

لتأ ير) املتنوعة  والتشييد  البنمء)

اعدات البنمء..

م6)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

اللة اليقوت اصطفى املعمني املركز)

لطمبق) ا  الريمض  قم85) التجم ي 

الدا ) 43م3)) (- البيضمء) الثمني 

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد احسن الصمكي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احسن الصمكي عنوانه)ا))
دا  ملمن بلوك ه عمم ة)7))) قم)8)ع)

3))3573))الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة):

السيد احسن الصمكي عنوانه)ا))
دا  ملمن بلوك ه عمم ة)7))) قم)8)ع)

3)3573))الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765376.

7(3I

EL OUARRAD AZIZ

SOCIETE LA LUNE S&A
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue(a

 1 Etage(vn  Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc

SOCIETE(LA(LUNE(S&A شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي ايت املك 

از وفن  قم 33 سيدي سليممن اول 

الكيفمن اكنم3 - 53333 اكنم3 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5((43

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (33

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SOCIETE(LA(LUNE(S&A

غرض الشركة بإيجمز):)-مالتجم ة)

-)تسويق انتجمت التعدين

-3)االستشم ات في التسيير.

عنوان املقر اال تممعي):)ايت املك)

از وفن  قم)33)سيدي سليممن اول)

اكنم3) (53333 (- اكنم3) الكيفمن 

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

(: اللطيف) عبد  صوفي  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
اللطيف) عبد  صوفي  السيد 
عنوانه)ا))م)زنقة بير انز ان بوفكران)

53333)بوفكران))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
اللطيف) عبد  صوفي  السيد 
عنوانه)ا))م)زنقة بير انز ان بوفكران)

53333)بوفكران املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)736.

Iم)7

FISCALITY CONSULTING CENTER

le pain 10
إعالن اتعدد القرا ات

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc
le(pain 10 »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: تجزئة ازلي 
)  قم 37) حي  قم-7)3343اراكش 

- 43333 اراكش املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.95353

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
تم اتخمذ) م)3)) ينمير) )م) املؤ خ في)

القرا ات التملية:)
على) ينص  الذي  (: م3) قرا   قم)
)33م) وثالثون) اأة  تفويت  اميلي:)
حصة بقيمة اأة)33م)د هم للحصة)
الواحدة ان السيد ايت اازيل حممد)
 ’  le(pain(10’(كمن يملكهم في الشركة

لفمئدة السيد شعير احمد
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على) ينص  الذي  (:3( قرا   قم)
اميلي:)تبعم لبيع الحصص اال تممعية)
تغير الشكل القمنوني للشركة))تلقمئيم)
ان شركة دات اسؤولية احدودة الى)
شركة دات اسؤولية احدودة دات)

شريك وحيد
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
القمنوني) الشكل  (- م3) بند  قم)
للشركة:)الذي ينص على اميلي:))بعد)
بيع الحصص تغيرت الشركة تلقمئيم)
ان شركة دات اسؤولية الى احدودة)
دات اسؤولية احدودة) شركة  ( الى)

دات شريك وحيد.
الذي) الحصص:) (- (36 بند  قم)
الشركة) اميلي:) اسممل  على  ينص 
اقسمة) د هم  الف  اأة)33333م))
33مد هم) بقيمة) حصة  333م) على)
للحصة الواحدة دفعت نقدا.كلهم في)

الكية السيد شعير احمد.
الذي) -37الراسممل:) بند  قم)
ينص على اميلي:)الراسممل اال تممعي)
للشركة هو اأة)33333م)الف د هم)
بقيمة) حصة  333م) على) اقسمة 
في) كلهم  الواحدة  للحصة  33مد هم 

الكية السيد شعير احمد.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3477)م.

7(3I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

ليفراي
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
ليفراي شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي توين 
سنتر برج غرب طمبق 6م زاوية شم ع 
ز قطوني و املسيرة - 53)3)  الدا  

البيضمء املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

3789م3.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)5م)د نبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
»توين سنتر برج غرب طمبق)6م)زاوية)

  (3(53 (- املسيرة) و  ز قطوني  شم ع 

 CFC(الدا  البيضمء)املغرب«)إلى)»برج

قسمة)57)طمبق)5)شم ع اين ستريت)

كمزا أنفم الحي حسني)-)53)3)))الدا )

البيضمء))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764963.

7(4I

CABINET D’ETUDE- CONSEIL

AFRICA IT SOLUTIONS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET(D›ETUDE- CONSEIL

 BD(LA(RESISTANCE 6 éme 97م

ETAGE ،20160، الدا  البيضمء 

املغرب

AFRICA IT SOLUTIONS شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 97م شم ع 

املقمواة الطمبق6 - 3333) الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م6م489

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AFRICA IT SOLUTIONS
(: بإيجمز) الشركة  غرض 
وحلول) البراجيمت  وتطوير  إدامج 

التطبيقمت.
97م  (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 (3333  -  6 الطمبق) املقمواة  شم ع 

الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
ابلغ  أسممل الشركة):))33.333م 

د هم،)اقسم كملتملي:
السيدة وداد ايت سميال)):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيدة وداد ايت سميال))عنوانه)ا))
بو كون)) العبدا ي  احمد  زنقة  ((5

3333))البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيدة وداد ايت سميال))عنوانه)ا))
بو كون)) العبدا ي  احمد  زنقة  ((5

3333))البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)4657.

7(7I

CRA CONSEIL

AYA SANTE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRA CONSEIL
9), شم ع احمد السمد3 عمم ة 

فم  قم )م ، 3533)، الدا  
البيضمء املغرب

AYA SANTE شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اجموعة 
التقدم )GH-7م  الطمبق ) سيدي 
البرنو�سي - 3633) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489575

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 AYA (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SANTE

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

الصيدالنية) للمنتجمت  الترويج 

واملستحضرات الصيدالنية.

عنوان املقر اال تممعي):)اجموعة)

سيدي) (( الطمبق) (GH(-7م التقدم)

البيضمء) الدا   ((3633 (- البرنو�سي)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):

333.م  ( (: السيدة الحفيمن نمدية)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة الحفيمن نمدية عنوانه)ا))

عمم ة) (38 حي الهدى إقماة البستمن)

الدا ) ((3443 ج) ق  (7 شقة) ((4

البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة):

السيدة الحفيمن نمدية عنوانه)ا))

عمم ة) (38 حي الهدى إقماة البستمن)

الدا ) ((3443 ج) ق  (7 شقة) ((4

البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)54)765.

7(8I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

MEIN TRANSIT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc
MEIN TRANSIT شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي شقة  قم 
3) عمم ة م ابواب كليز - 43333 

اراكش املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م3499م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل) م)3)) ينمير) ((6 املؤ خ في)
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)
  MEIN TRANSIT الوحيد) الشريك 
ابلغ  أسمملهم)3.333م)د هم وعنوان)
اقرهم اإل تممعي شقة  قم)3))عمم ة)
اراكش) (43333 (- كليز) ابواب  م 

املغرب نتيجة ل):)صعوبمت املية.
و حدد اقر التصفية ب شقة  قم)
 43333 (- كليز) ابواب  م  عمم ة  ((3

اراكش املغرب.)
و عين):

اكم3) ( كممل) احمد  ( السيد)ة))
أ) (37 هيشتشيمر شم ع) عنوانه)ا)) و 
املمنيم املمنيم املمنيم كمصفي) ( م3م55)

)ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3478)م.

733I

fiduazizi

MARCA MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi

شم ع عمر املختم  حي القد3 شم ع 

عمر املختم  حي القد3، 7333، 

العيون املغرب

MARCA MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

الوكملة م3 بلوك E  قم )مE تجزئة 

 E12 70000 قم  E الوكملة م3 بلوك

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

63م35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MARCA MARKET

غرض الشركة بإيجمز):)بيع))شراء))

وانتمج املواد الغذائية.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (Eم( E) قم) بلوك) م3) الوكملة)
 Eقم)73333 )م (E(الوكملة)م3)بلوك

العيون املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

حصة) 53م) ( (: السيد عمر ضملع)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

ضملع) اصطفى  احمد  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  (853   :

للحصة.

بقيمة) 53م) (: ضملع) عمر  السيد 

33م)د هم.

(: ضملع) اصطفى  احمد  السيد 
853)بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ضملع  عمر  السيد 
القوات) سم ع  احمد  سيدي  حي 
العيون) (73333 6مم  املسمعدة قم)

املغرب.
ضملع) اصطفى  احمد  السيد 
عنوانه)ا))حي ولي العهد شم ع القوات)
العيون) (73333 6مم  املسمعدة  قم)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) ضملع  عمر  السيد 
سيدي احمد سم ع القوات املسمعدة)

 قم)6مم 73333)العيون املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) االبتدائية بملعيون بتم يخ)

م)3))تحت  قم)438/2021.
Iم73

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

كس أند كو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضمفة تسمية تجم ية أو شعم )

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
كس أند كو »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: 

الدا البيضمء، زنقة سمية إقماة 
شهرزاد 3، الطمبق 5  قم )) بممليي - 

3333) الدا البيضمء املغرب.
»إضمفة تسمية تجم ية أو شعم «
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.479669
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)33)نونبر)3)3))تقر  إضمفة)

شعم  تجم ي للشركة وهو):
أي ليك يو

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))76496.
73(I

fiduazizi

LEKREIB PELAJQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi
شم ع عمر املختم  حي القد3 شم ع 
عمر املختم  حي القد3، 7333، 

العيون املغرب
LEKREIB PELAJQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

االاير اوالي عبد هللا  قم )3 شم ع 
االاير اوالي عبد هللا  قم )3 73333 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

65م35
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LEKREIB PELAJQUE
:)تصدير و) غرض الشركة بإيجمز)

استيراد املنتو مت البحرية.
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شم ع) (3( االاير اوالي عبد هللا  قم)
االاير اوالي عبد هللا  قم))3 73333 

العيون املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: السيد السعد السمعدي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
((: السيد سيدي حسن السمعدي)
533)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة

 533 (: السمعدي) السعد  السيد 
بقيمة)33م)د هم.

(: السيد سيدي حسن السمعدي)
533)بقيمة)33م)د هم.
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والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
وصفمت واواطن الشركمء):

السمعدي) السعد  السيد 
بن) زنقة  حي االسممعيلية  عنوانه)ا))
العيون) (73333  38 العبم3  قم)

املغرب.
السمعدي) حسن  سيدي  السيد 
فيال) اوالي  شيد  حي  عنوانه)ا))

السعدي)73333)العيون املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السمعدي) السعد  السيد 
بن) زنقة  حي االسممعيلية  عنوانه)ا))
العيون) (73333  38 العبم3  قم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) االبتدائية بملعيون بتم يخ)

م)3))تحت  قم)439/2021.

734I

TEMESNA SARL

 STE EL HAKIMY DES
 SERVICES TECHNIQUE

S.E.S.T
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
 STE EL HAKIMY DES SERVICES
TECHNIQUE S.E.S.T شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 9 شم ع 
عبد الرحممن اسكيرج حي سيدي 
عبد الكريم تجزئة  قم 33)م ص 
ب 65م سطمت - 6333) سطمت 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
6333

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 EL HAKIMY DES SERVICES

.TECHNIQUE S.E.S.T

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

.METREUR VERIFICATEUR

شم ع) (9 (: عنوان املقر اال تممعي)

عبد الرحممن اسكيرج حي سيدي عبد)

الكريم تجزئة  قم)33)م)ص ب)65م 

سطمت)-)6333))سطمت املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد الحكيمي احمد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد الحكيمي احمد عنوانه)ا))

عبد) شم ع  الكريم  عبد  سيدي  حي 

سطمت) (9 الرقم) اسكيرج  الرحممن 

6333))سطمت املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد الحكيمي احمد عنوانه)ا))

عبد) شم ع  الكريم  عبد  سيدي  حي 

سطمت) (9 الرقم) اسكيرج  الرحممن 

6333))سطمت املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م)فبراير) االبتدائية بسطمت))بتم يخ)

م)3))تحت  قم)69/21.

735I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

KOUKIMESS BEAUTY
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شم ع املوحدين تجزئة االايرة 

الطمبق االول  قم )3،الفنيدق ، 

33م93، الفنيدق املغرب

KOUKIMESS BEAUTY شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

اروى اقماة عالء  قم 8 زنقة م3 

شم ع الروضة  - 53م93 ارتيل 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(8499

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.KOUKIMESS BEAUTY

:)-اؤسسة) غرض الشركة بإيجمز)

التجميل) الشعر،صملون  لتصفيف 

والتدليك.

أكسسوا ات) وتوزيع  -تجم ة 

وانتجمت العطو  و العنمية بملجممل).

التجميل) استحضرات  -تجم ة 

وانتجمت النظمفة الشخصية.)

-استيراد وتصدير و توزيع انتجمت)

العطو  واستحضرات التجمبل..

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
م3  زنقة) (8 عالء) قم) اقماة  اروى 
ارتيل) 53م93) (- ( الروضة) شم ع 

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
33م  ( (: اسعودي) كوثر  السيدة 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيدة كوثر اسعودي عنوانه)ا))

ايطمليم)33م34)لتينم ايطمليم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيدة كوثر اسعودي عنوانه)ا))

ايطمليم)33م34)لتينم ايطمليم
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((5 بتم يخ) بتطوان  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)64م3.
737I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE LA MAROCAINE
LILBOUNAINE
إعالن اتعدد القرا ات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE LA MAROCAINE

LILBOUNAINE  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: إقماة  قم 
53 الشقة  قم 5 املكت9  قم 5  حي 
النخيل طريق عسن الشقف فم3 - 

33333 فم3 املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
75مم4.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
تم اتخمذ) م)3)) ينمير) م)) املؤ خ في)

القرا ات التملية):)
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الذي ينص على) (: قرا   قم األول)
اميلي:)بيع حصص الشركة ان طرف)
شركة ه9 هولدينك إلى السيد خملد)

علمي شنتوفي)
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
على) ينص  الذي  األول:) بند  قم 
اميلي:)بيع حصص الشركة ان طرف)
شركة ه9 هولدينك إلى السيد خملد)

علمي شنتوفي)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)677/2021.

738I

ESPERE CONSULTING

BID AGRI
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

BID AGRI شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي االخالص 
 قم م4 حي توااة بيوكرى شتوكة 
ايت بمهم 33)87 بيوكرى املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
((435

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 BID (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AGRI

غرض الشركة بإيجمز):)بيع وشراء)
املواد الفالحية

استيراد وتصدير املواد الفالحية.
عنوان املقر اال تممعي):)االخالص)
شتوكة) بيوكرى  توااة  حي  م4)  قم)

ايت بمهم)33)87)بيوكرى املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد بدواني الحوسين):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد بدواني الحوسين عنوانه)ا))
االستقالل حي املحكمة) (( زنقة  قم)

بيوكرى)33)87)بيوكرى املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد بدواني الحوسين عنوانه)ا))
االستقالل حي املحكمة) (( زنقة  قم)

بيوكرى)33)87)بيوكرى املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( االبتدائية بمنزكمن)

م)3))تحت  قم)356/2021.
739I

universal(gestion

Y.M.H NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

universal(gestion
اقماة ابن عطية الطمبق الثمني   قم 
7  ليز اراكش ، 43333، اراكش 

املغرب
Y.M.H NEGOCE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي اقماة إبن 
عطية  الطمبق الثمني  قم 7 كليز - 

43333 اراكش  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م34ممم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 Y.M.H(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

. NEGOCE

بيع)) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

األحذية بملتقسيط).

عنوان املقر اال تممعي):)اقماة إبن)

(- كليز) (7 الطمبق الثمني  قم) ( عطية)

43333)اراكش))املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 333 ( (: ( ( يوسف بنجدو) ( السيد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد الهبرة هشمم):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد))العم احمد):))343)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد))يوسف بنجدو)))عنوانه)ا))

 43333  (38 بوطويل  قم) هيالنة 

اراكش)))املغرب).

عنوانه)ا)) هشمم  الهبرة  السيد 

 43333  (38 بوطويل  قم) هيالنة 

اراكش)))املغرب).

عنوانه)ا)) احمد  العم  السيد 

 43333  ((73 العزوزية  قم) تجزئة 

اراكش)))املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد))يوسف بنجدو)))عنوانه)ا))

 43333  (38 بوطويل  قم) هيالنة 

اراكش)))املغرب)

عنوانه)ا)) هشمم  الهبرة  السيد 

 43333  (38 بوطويل  قم) هيالنة 

اراكش)))املغرب)

عنوانه)ا)) احمد  العم  السيد 

 43333  ((73 العزوزية  قم) تجزئة 

اراكش املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (35 بتم يخ) بمراكش  التجم ية 

م)3))تحت  قم)93)3)م.

743I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

ياسمين فونسيير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضمفة تسمية تجم ية أو شعم )

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

يمسمين فونسيير »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: 3) شم ع 

5 تجزئة سهمم طمبق 3 كمليفو نيم 

الدا  البيضمء   الدا  البيضمء   

3333)  الدا  البيضمء   املغرب.

»إضمفة تسمية تجم ية أو شعم «

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

7م864.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

تقر ) ((3(3 د نبر) ((3 في) املؤ خ 

إضمفة شعم  تجم ي للشركة وهو:

ليسبمدون دي بم ك

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)8)7653.

74(I

STE FICOGEMISS

STE BRAI AF
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS

)م الطمبق السفلي حي بمم، 53)33، 

ايسو  املغرب

STE BRAI AF شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي بئر 

انز ان ايسو   53)33 ايسو   

املغرب
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تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

775م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القمنون) ((3(3 أكتوبر) (38

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BRAI AF

االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

املختلفة أو البنمء

االستيراد و التصدير.

بئر) حي  (: اال تممعي) املقر  عنوان 

ايسو )) (33(53 ( ايسو ) انز ان 

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:

السيد الحفيمن براهيم)):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد الحفيمن براهيم))عنوانه)ا))

بوكركوح) زهرة  اوالد  العزايزية  دوا  

ابن احمد)6333))سطمت املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد الحفيمن براهيم عنوانه)ا))

بوكركوح) زهرة  اوالد  العزايزية  دوا  

ابن احمد)6333))سطمت املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر) م)) بتم يخ) ( االبتدائية ببوملمن)

3)3))تحت  قم)366.

743I

عزالدين اختم ي

PHARMA REK
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عزالدين اختم ي

حي السالم بلوك 43  قم 34 سيدي 

سليممن ، 33)4م، سيدي سليممن 

املغرب

PHARMA REK شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اقماة 

سيليكط الطمبق 5  قم 3م  - 

3م533 اكنم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

95م)5

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) مم)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PHARMA REK

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجمز)

شبه طبية.

اقماة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
سيليكط الطمبق)5) قم)3م  - 3م533 

اكنم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: عروب) طم ق  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد طم ق عروب):)333م)بقيمة)

33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) عروب  طم ق  السيد 
دوا  العرا بة بواعيز))33)4م)سيدي)

سليممن املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عروب  طم ق  السيد 
دوا  العرا بة بواعيز))33)4م)سيدي)

سليممن املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)657.

744I

Y.A.N.Z CONSULTING

TRANS EL KHLANJI ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Y.A.N.Z CONSULTING
 AV(OUED(NAKHLA ، 93000،

TETOUAN MAROC
 TRANS EL KHLANJI ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي النسيم  
 قم 588 تطوان  - 93333 تطوان  

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(86(3
 34 عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.EL KHLANJI ET FILS
نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع لحسمب الغير).
حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 93333 (- ( 588)تطوان) ) قم) النسيم)

تطوان))املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 
33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:

 633 ( (: احمد) الخلنجي  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد الخلنجي اراد)):))33))حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (33 ( (: احمد) الخلنجي  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد الخلنجي))احمد))عنوانه)ا))
حي النسيم  قم)588)تطوان))93333 

تطوان))املغرب).
عنوانه)ا)) ( اراد) الخلنجي  السيد 
تطوان)) اللوزيين  حي  طنجة  طريق 

93333)تطوان))املغرب).
السيد الخلنجي احمد عنوانه)ا))
تطوان)) (588 )3) قم) اللوزيين) حي 

93333)تطوان))املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد الخلنجي))احمد))عنوانه)ا))
حي النسيم  قم)588)تطوان))93333 

تطوان))املغرب)
عنوانه)ا)) ( اراد) الخلنجي  السيد 
تطوان) اللوزيين  حي  طنجة  طريق 

93333)تطوان))املغرب
السيد الخلنجي احمد عنوانه)ا))
تطوان)) (588 )3) قم) اللوزيين) حي 

93333)تطوان))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 االبتدائية بتطوان بتم يخ)

م)3))تحت  قم)87).
746I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

STE EVER LBARAJ
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS
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 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua(MAROC

STE EVER LBARAJ شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي بن 

حممدة  ممعة شيشموة. - 333م4 

شيشموة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9)7م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((9

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.EVER LBARAJ
-ماقمول) (: غرض الشركة بإيجمز)

أعممل أو إنشمءات اختلفة.

-))تم ر.

-3)تم ر األلواح الشمسية..

بن) حي  (: اال تممعي) املقر  عنوان 

333م4  (- شيشموة.) حممدة  ممعة 

شيشموة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد الحسين ابماوح)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد الحسين ابماوح عنوانه)ا))

بوداود) ايت  وحسو  علي  ايت  دوا  
زاكو ة)333م4)شيشموة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة):

السيد الحسين ابماوح عنوانه)ا))

بوداود) ايت  وحسو  علي  ايت  دوا  
زاكو ة)333م4)شيشموة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بمانتمنوت) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)48/2021.

747I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE EL BIYYADH TRANS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

 STE EL BIYYADH TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 4) زنقة 

اد يس بن عمئشة و دة - 63333 

و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

36555

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.BIYYADH TRANS SARL

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع لحسمب الغير وطنيم و دوليم.
زنقة) ((4 (: عنوان املقر اال تممعي)

 63333 (- و دة) عمئشة  بن  اد يس 

و دة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

((: النمصر) عبد  البيمض  السيد 
334)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)
 333 ( (: البيمض عبد املجيد) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 333 ( (: البيمض  ضوان) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
النمصر) عبد  البيمض  السيد 
شم ع) الطلحموي  تجزئة  عنوانه)ا))
سيدي) (((6 الروداني  قم) ابراهيم 

يحي و دة)63333)و دة املغرب.
املجيد) عبد  البيمض  السيد 
شم ع) الطلحموي  تجزئة  عنوانه)ا))
ابراهيم الروداني  قم)34)سيدي يحي)

و دة)63333)و دة املغرب.
السيد البيمض  ضوان عنوانه)ا))
ابراهيم) شم ع  الطلحموي  تجزئة 
الروداني  قم)6)))سيدي يحي و دة)

63333)و دة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
النمصر) عبد  البيمض  السيد 
شم ع) الطلحموي  تجزئة  عنوانه)ا))
سيدي) (((6 الروداني  قم) ابراهيم 

يحي و دة)63333)و دة املغرب
املجيد) عبد  البيمض  السيد 
شم ع) الطلحموي  تجزئة  عنوانه)ا))
سيدي) (((6 الروداني  قم) ابراهيم 

يحي و دة)63333)و دة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3م5.

748I

UKRAIMAR

UKRAIMAR
إعالن اتعدد القرا ات

UKRAIMAR
املنطقة الحرة للتصدير بوخملف، 

القطعة 4)ب، الجزء 4)أ)، الطمبق 
الثمني، املكت9  قمَ 25أ ، 93333، 

طنجة املغرب
UKRAIMAR  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: املنطقة 

الحرة للتصدير بوخملف، القطعة 

4)ب، الجزء 4)أ)، الطمبق الثمني، 

املكت9  قم 5)أ - - طنجة املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

349ممم.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في))3)فبراير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

ان) ا تممعية  حصة  53م) تفويت)

53م)حصة ا تممعية ان فئة) أصل)

33م)د هم م.ع.ص للحصة الواحدة،)

يمنم) السيدة  لفمئدة  سلفم  واملكتتبة 

 UKRAIMAR« شركة) في  فوزبرانم،)

السيد عبد) لصملح شريكهم  (»SARL

العزيز  بو ي.

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تجديد ثقة تسيير الشركة في السيدة)

املسيرة) بصفتهم  االطرا�سي،) بشرى 

للشركة،) شريكة  الغير  الوحيدة 

وذلك ملدة غير احدودة.)تلزم الشركة)

املسيرة) بتوقيع  اعماالتهم  في  ميع 

الوحيدة الغير شريكة السيدة بشرى)

االطرا�سي.

على) ينص  الذي  (:3 قرا   قم)

اميلي:)تحيين وإعمدة صيمغة القمنون)

األسم�سي للشركة في شكل شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

إعمدة صيمغته في شكل شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)38م39).

749I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

7SAINTS FARM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شم ع او يتمنيم صندوق البريد 
639) ، 43333، اراكش املغرب
7SAINTS FARM  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 57 شم ع 
او يتمنيم صندوق البريد 639) 
اراكش 43333 اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
385ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. 7SAINTS FARM
شراء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
بيع و تسويق بصفة عماة و بطريقة)
ابمشرة و غير ابمشرة ازا ع الفمكهة))و)
الخضروات و كدلك  مبع املنتو مت)

االزاة لتلبية احتيم مت االستغالل.
57)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
 (639 البريد) صندوق  او يتمنيم 

اراكش)43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: اتوكل) السيد  بيعة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اتوكل  السيدة  بيعة 

 83333 زاكموزن) نوغو  اغيل  دوا  

تم ودانت املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اتوكل  السيدة  بيعة 

 83333 زاكموزن) نوغو  اغيل  دوا  

تم ودانت املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)م359)م.

753I

ARDENNE MONACO

ARDENNE MONACO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARDENNE MONACO

 RUE(ZERKTOUNI(IMM 32

 APPT(N° 29 1 ER(ETG(TANGER،

90000، TANGER(MAROC

ARDENNE MONACO شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

الز قطوني عمم ة )3 شقة  قم 

9) الطمبق االول - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5)7)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ARDENNE MONACO

النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
لحسمب) للبضمئع  الدولي  و  املحلي 

الغير.
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 (9 شقة  قم) (3( الز قطوني عمم ة)
الطمبق االول)-)93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: الد اوي) السيد  بيع 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) الد اوي  السيد  بيع 

هولندا)33333)هولندا هولندا.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الد اوي  السيد  بيع 

هولندا)33333)هولندا هولندا
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)43)م.
Iم75

WIFAK GESTION

SOHAIMM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

WIFAK GESTION
شم ع عبد العملي بنشقرون اكمت9 
زين9 طمبق  قم ) اكت9  قم 8 . ، 

33333، فم3 املغرب
SOHAIMM شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي فيال  قم 
3م زنقة  مبر األنصم ي  - 33333 

فم3 املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.3(635

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) ((3(3 د نبر) ((9 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) »933.333.م)

 (.333.333« إلى) د هم«) »33.333م)

اقمصة) إ راء) ( (: طريق) عن  د هم«)

اع ديون الشركة املحددة املقدا  و)

املستحقة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)667.

75(I

cabinet(fiduciaire(jalal

PROMOCASA بروموكاسا
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(jalal

 rue(khalid(ibn(el(walid(n(5 33

 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc

برواوكمسم PROMOCASA شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي مم شم ع 

يحمدي الفح�سي اقماة نزاهة  مم 

 RUE YAHMADI FAHSI LOTS

NZAHA  90000 TANGER املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

8م3

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  4م3)) ينمير) 4م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PROMOCASA(برواوكمسم

تأ ير) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

العقم ات التجم ية
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مم)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
مم  ( يحمدي الفح�سي اقماة نزاهة)
 RUE YAHMADI FAHSI LOTS
NZAHA  93333 TANGER)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 
د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عبد هللا الشريف)):))5.333 
حصة بقيمة)3م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

الشريف)) هللا  عبد  السيد 
شم ع) أ  املروى  إقماة  عنوانه)ا))
 5 الطمبق) عزيزة  الزهراء) لالفمطمة 

 قم)43 93333)طنجة))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الشريف)) هللا  عبد  السيد 
شم ع) أ  املروى  إقماة  عنوانه)ا))
 5 الطمبق) عزيزة  الزهراء) لالفمطمة 

 قم)43 93333)طنجة))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

4م3))تحت  قم)9587)م.
753I

اكت9 عمدل اليعقوبي

AMOUAJ BOX
عقد تسيير حر ألصل تجم ي))األشخمص)

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجم ي

AMOUAJ BOX
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة))) أعطى  م)3)) فبراير) (38
ـ) القمسمي) زهو   ـ) اليعقوبي) شهين 
فمتن اليعقوبي شهين اليعقوبي)ـ)زهو )
القمسمي)ـ)فمتن اليعقوبي الحمال))ة))
 K(((397 ( ( الوطنية  قم) للبطمقة 
املسجل) (K(734مم ـ) (K4997 ـ)
بمملحكمة) )مم46) التجم ي) بملسجل 
الحر) التسيير  حق  بطنجة  التجم ية 
اكر ) (( ب) الكمئن  التجم ي  لألصل 
 93333 طنجة) ( الهيثم) ابن  زنقة 
طنجة املغرب للسيد)ة))عمر البقيوي)
الوطنية  قم))) للبطمقة  )ة)) الحمال)

سنة تبتدئ ان) (5 ملدة) ( (R37359م

م3)ام 3)م)3))و تنتهي في)8))فبراير)

33).3م   شهري) ابلغ  اقمبل  ((3(6

د هم.

754I

MJ MANAGEMENT

اديفيسيمو

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

اديفيسيمو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

الخير قطعة 38م بني اكمدة طنجة - 

93333 طنجة املغرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.35887

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 أكتوبر) 9م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

كجيري) ( ايممن) )ة)) تفويت السيد)

أصل) ان  ا تممعية  حصة  33م)

33م)حصة لفمئدة))السيد))ة)))اونية)

لغري�سي بتم يخ)9م)أكتوبر)3)3).

ايت) حسن  )ة)) السيد) تفويت 

ان) ا تممعية  حصة  (433 لحسن)

)ة))) السيد) ( 433)حصة لفمئدة) أصل)

أكتوبر) 9م) بتم يخ) لغري�سي  اونية 

.(3(3

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

نونبر) (33 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

3)3))تحت  قم)6م68.

755I

MIMOFID SARL AU

YOUCHAK IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MIMOFID SARL AU

)4 حي اسرو  م تمم ة ، 3)3)م، 

تمم ة املغرب

YOUCHAK IMMOBILIER  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 43, تجزءة 

طلعة,واد الذه9 ,تمم ة - 3م3)م 

تمم ة املغرب.

حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

م798)م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) ((7 املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ) ( ( (YOUCHAK IMMOBILIER

وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)

تجزءة) (,43 اإل تممعي) اقرهم 

3م3)م  (- ,تمم ة) الذه9) طلعة,واد 

تمم ة املغرب نتيجة ل):)االزاة.

وحدد اقر التصفية ب)43,)تجزءة)

املغرب) ,تمم ة  الذه9) واد  طلعة,)

3م3)م)تمم ة املغرب.)

و عين:

ادحيرش) ( شكي9) السيد)ة))

كمديس) االندلس  وعنوانه)ا)) يمض 

عمم ة)34م)شقة)33)حي  يمض الربمط)

)ة)) الربمط املغرب كمصفي) 33م3م)

للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بتمم ة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)4964.

756I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

DIMALHO TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua(MAROC

DIMALHO TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

الخريبمت شيشموة - 333م4 

شيشموة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

695م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 4م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. DIMALHO TRAVAUX

-ماقمول) (: غرض الشركة بإيجمز)

أعممل أو إنشمءات اختلفة.

-))اقمول أعممل اإلدا ة الز اعية)

)د اسة وإنجمز املشم يع الز اعية).

-3)تم ر.

-4)تم ر أو وسيط يقوم بمالستيراد)

والتصدير.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

الخريبمت شيشموة)-)333م4)شيشموة)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
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 343 ( (: الغزواني) حميد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 333 ( (: السيد الحسين العر من)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد احمد اقديم):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد حميد الغزواني عنوانه)ا))

333م4  شيشموة) الخريبمت  حي 

شيشموة املغرب.

العر من) الحسين  السيد 

انفيفة) احي  ايت  دوا   عنوانه)ا))

اانتمنوت)333م4)شيشموة املغرب.

عنوانه)ا)) اقديم  احمد  السيد 

اانتمنوت) انفيفة  احيم  ايت  دوا  

333م4)شيشموة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد حميد الغزواني عنوانه)ا))

333م4  شيشموة) الخريبمت  حي 

شيشموة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بمانتمنوت))بتم يخ)8م)ينمير)

م)3))تحت  قم)22/2021.

757I

اكت9 االستمذة اليكة ظفرهللا اوثقة

« CAP SYSTEM «
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

اكت9 االستمذة اليكة ظفرهللا 

اوثقة

6)، زاوية شم ع فيكتو  هيكو و زنقة 

القسطنطينية، الطمبق االول ، 3)، 

الدا  البيضمء املغرب

» CAP SYSTEM » شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي )م، زنقة 

صبري بو معة، الطمبق األول، 

الرقم: 36 - 93)3) الدا  البيضمء 

املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

33)3م4.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)م3)فبراير)م)3))تم))تحويل))

للشركة) الحملي  اال تممعي  املقر 
بو معة،) صبري  زنقة  »)م،) ان)

 (3(93  -  36 الرقم:) الطمبق األول،)

»تجزئة) إلى) املغرب«) البيضمء) الدا  
الرقممم،) فيري،) لوي  زنقة  الخير،)

الدا  البيضمء)) ((33(3 (- عين البر ة)

املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765636.

758I

sofoget

 JAWHARAT LARACHE
TRANS

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 JAWHARAT LARACHE TRANS

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  حي انم  

)  قم )م3 العرائش - ----------- 

العرائش املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3785

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت) م)3)) ينمير) ((5 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

تفويت السيد))ة)))بد ))قلية)533 

333.م  أصل) ان  ا تممعية  حصة 

عبد) ( )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

ينمير) ((5 بتم يخ) و دغي  ( اللطيف)

م)3).

تفويت السيد))ة)))بد ))قلية)533 

333.م  أصل) ان  ا تممعية  حصة 

بن) ( يمسر) ( )ة)) السيد) ( حصة لفمئدة)

حسن بتم يخ)5))ينمير)م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملعرائش))بتم يخ)مم)فبراير)

م)3))تحت  قم)33م.

759I

fiduciaire(al(hayat

NORD MAJID TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(al(hayat

 av(Tchaikovski(residence(joba

 B(N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc

NORD MAJID TRANS شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي الزاو ي ) 

إقماة عمر  قم ممم طنجة 93333 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

695)مم

5م  عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) فبراير)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 NORD(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.MAJID TRANS

النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضمئع.

الزاو ي) (: عنوان املقر اال تممعي)

))إقماة عمر  قم)ممم)طنجة)93333 

طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: اجيد) الفاللي  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

333م  (: اجيد) الفاللي  السيد 
بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اجيد  الفاللي  السيد 
ممم  عمر  قم) إقماة  (( الزاو ي)

93333)طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اجيد  الفاللي  السيد 
ممم  عمر  قم) إقماة  (( الزاو ي)

93333)طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (38 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)695)مم.
763I

sofoget

 JAWHARAT LARACHE
TRANS

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين اسير  ديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
  JAWHARAT LARACHE TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي  حي انم  ) 

 قم )م3 العرائش 
العرائش املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3785
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم تعيين) م)3)) ينمير) ((5 املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 
عبداللطيف و دغي و يمسر بن حسن)
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عبداللطيف و دغي و يمسر بن حسن)

كمسير آخر

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملعرائش))بتم يخ)مم)فبراير)

م)3))تحت  قم)33م.

Iم76

FIGENOR

NADORAGRO-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 85م

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

NADORAGRO-SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

بويلغممن  بل العروي - 553)6 

النمظو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م49م)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.NADORAGRO-SARL

تصدير) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

واستيراد السممد.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 6(553 (- العروي) بويلغممن  بل 

النمظو  املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 343 ( (: السيد شيخي عبدالرحيم)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد بشير حميدي):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 333 ( (: السيد نو الدين بوحجرة)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عبدالرحيم) شيخي  السيد 

العروي) املقمواة  شم ع  عنوانه)ا))

553)6)النمظو  املغرب.

عنوانه)ا)) حميدي  بشير  السيد 

شم ع الحسن الثمني  قم)353)العروي)

553)6)النمظو  املغرب.

بوحجرة) نو الدين  السيد 

املتحدة) االام  شم ع  عنوانه)ا))

العروي)553)6)النمظو  املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عبدالرحيم) شيخي  السيد 

العروي) املقمواة  شم ع  عنوانه)ا))

553)6)النمظو  املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)مم)فبراير)

م)3))تحت  قم)98).

76(I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة نقل زيا كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

شركة نقل زيم كم  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

الخميسمت  قم 63 العروي - 

333)6 النمظو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3333

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 3م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

نقل زيم كم .

نقل) (* (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الوطني) الصعيد  على  البضمئع 

والدولي.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

الخميسمت  قم)63)العروي)-)333)6 

النمظو  املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: أقرقمش) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

533)حصة) ( (: السيد وليد الزيمني)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد أقرقمش عنوانه)ا))

 6(333 العروي) الخميسمت  شم ع 

النمظو  املغرب.

السيد وليد الزيمني عنوانه)ا))حي)

افرا3 زايو)333)6)النمظو  املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد احمد أقرقمش عنوانه)ا))

 6(333 العروي) الخميسمت  شم ع 

النمظو  املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ))م)فبراير)

م)3))تحت  قم)9)3.

764I

FIDULIMAR

TENOIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفمة شريك

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

TENOIR SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 3) 

الحي الصنمعي  - 45333 تنغير 

املغرب.

وفمة شريك
 قم التقييد في السجل التجم ي 

647م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)37)فبراير)م)3))تم اإلعالم)

بوفمة الشريك ااحمد اعزل و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعم الو ثة  على  حصصه 

م)3)  فبراير) (33 في) املؤ خ  اإل اثة 

بملشكل األتي):

((، ( السندي) فمطمة  السيد)ة))

396.))حصة).

 (.(35 ( (، ( السيد)ة)) شيد اعزل)

حصة).

 (.(35 ( (، ( السيد)ة))سعيد اعزل)

حصة).

((، ( اعزل) اصطفى  السيد)ة))

35).))حصة).

8مم.م  ( (، ( السيد)ة))سعمد اعزل)

حصة).

السيد)ة))فمطمة اعزل))،))8مم.م 

حصة).

 (.(35 ( (، ( السيد)ة))احمد اعزل)

حصة).

 (.(35 ( (، ( ايوب اعزل) السيد)ة))

حصة).

السيد)ة))خديجة اعزل))،))8مم.م 

حصة).

 (.(35 ( (، ( خملد اعزل) السيد)ة))

حصة).
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)م)م.

765I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة خاودا رينت كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
شركة خمودا  ينت كم  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
الحسن الثمني العروي - 333)6 

النمظو  املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(3697

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) فبراير) (34 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
تفويت السيد))ة))عبد هللا البقملي)
أصل) ان  ا تممعية  حصة  (533
)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  333.م)
34)فبراير) عبد السالم البقملي بتم يخ)

م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)3م)فبراير)

م)3))تحت  قم)93).

766I

FIDULIMAR

TENOIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

TENOIR SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 وعنوان اقرهم اإل تممعي
  قم 3) الحي الصنمعي - 45833 

تنغير املغرب.
تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
647م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تعيين) م)3)) فبراير) (37 املؤ خ في)
اعزل)) اسير  ديد للشركة السيد)ة))

 شيد كمسير وحيد
تبعم لوفمة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)م)م.
767I

IRON PREMIUM

SANI BELHAJ
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SANI BELHAJ
 MASSIRA 2 N° 40 E(Massira
 2 E(N 40 Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
SANI BELHAJ شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي املمكزا 
الطمبق السفلى املسيرة 3 ا  قم )53 

- 43333 اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
83)ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 SANI (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.BELHAJ

بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
العقمقير))د وكري)

اقمولة التركيبمت الكهربمئية
اعممل اختلفة و البنمء.

املمكزا) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الطمبق السفلى املسيرة)3)ا  قم))53 - 

43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
بليبيل) هللا  عبد  اوالي  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
بليبيل) هللا  عبد  اوالي  السيد 
لحسن) بن  اوالد  دوا   عنوانه)ا))
اراكش) (43333 سعمدة) املرابطين 

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
بليبيل) هللا  عبد  اوالي  السيد 
لحسن) بن  اوالد  دوا   عنوانه)ا))
اراكش) (43333 سعمدة) املرابطين 

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم))353)م.
768I

MATAHRI ABDERRAHIM

RMD CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MATAHRI ABDERRAHIM
35م زنقة وليلي حي السالم بركمن ، 

63333، بركمن املغرب
RMD CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 4) 

زنقة  قم م حي املنم  بركمن - 63333 
بركمن املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

ممم7.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) م)3)) فبراير) م3) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

الصمد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

533)حصة ا تممعية ان) الراضمني)

أصل)333.م)حصة لفمئدة))السيد))ة))

فبراير) م3) الو طم�سي بتم يخ) ( يوسف)

م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

فبراير) 5م) بتم يخ) ببركمن  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)88/2021.

769I

LA COMPTACTIVE SARL AU

PERLETUDE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تمبع لشركة تجم ية يو د)

اقرهم اال تممعي بمملغرب

LA COMPTACTIVE SARL AU

عمم ة  قم )5 اكت9 8ـــB الطمبق 

الثملت شم ع اوالي  شيد كليز 

اراكش ، 43333، اراكش املغرب

PERLETUDE »شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: شقة 

 قم مم ، م7 ب أبواب اراكش - - 

اراكش املغرب.

»إغالق فرع تمبع لشركة تجم ية 

يو د اقرهم اال تممعي بمملغرب«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.84653

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)م))ينمير)م)3))تقر  إغالق)

 PERLETUDE لشركة) تمبع  فرع 

اتجر) في  عنوانه  والكمئن  (- تسميته)

حرف 3) م) الطمبق األ �سي املسيرة)

 قم)353)اراكش)-)-)اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

فبراير) )م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)687م.

773I
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MECOMPTES

BKG HOLDING
تأسيس شركة املسمهمة

MECOMPTES
 PLACE ZELLAQUA م

IMMEUBLE HELVETIA الدا  
البيضمء، 53)3)، الدا  البيضمء 

املغرب
BKG HOLDING  »شركة 

املسمهمة« 
وعنوان اقرهم اال تممعي: شم ع 
سمية إقماة شهرزاد 3 الطمبق 5 

الرقم )) النخيل الدا  البيضمء  -، 
3333) الدا  البيضمء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املسمهمة«
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.485333
في) اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) م))
األسم�سي لشركة املسمهمة بمملميزات)

التملية:
شكل الشركة):)شركة املسمهمة).

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 BKG (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. HOLDING
العمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
كمفة) في  املشم يع  كمفة  انجمز  على 
والتجم ية) اململية  وال سيمم  املجمالت 
والعقم ية) والبحرية  والصنمعية 
(، والتعدين) والسيمحية  والز اعية 
وذلك بمالستحواذ على هذه املجمالت)
(، شركمت  ديدة) إنشمء) خالل  ان 
االكتتمب) أو  الرعمية  أو  املسمهممت 
حقوق) أو  اململية  األو اق  شراء) أو 
الشركة أو االندامج أو التحملف أو)

املشروع املشترك أو غير ذلك)؛
اإلدا ية) الخدامت  أداء) ميع  (-
واملحمسبية) والتجم ية  واململية 
(، واإلدا ة) املعلوامت  وتكنولو يم 
الشركمت) لجميع  أو  لنفسهم  سواء)
التي تمتلك فيهم)،)بشكل ابمشر أو غير)

ابمشر)،)حصة)؛
ا تممعية) حصة  أي  -ااتالك 
ابمشرة) غير  أو  ابمشرة  بصفة 
في) بمم  وسيلة  بأي  أو  شكل  بأي 

الشركمت) في  ميع  االندامج  ذلك 

واملؤسسمت.

التنمية) عملية  في  -املشم كة 

الشركمت) في  ميع  واإلستثمم  

الغمية،قبول  ميع) لهذه  وتحقيقم 

واليمت اإلدا ة،)بمم في ذلك املراقبة و)

اإلدا ة اع أو بدون تفويض السلطة)

في الشركمت.

بجميع) واإلاتالك  -الحيمزة 

البيع) املسمهمة في امللكية؛) أشكمله؛)

ابمشر؛) الغير  أو  املبمشر  التمثيل  و 

تداول  ميع براءات اإلختراع لجميع)

املم كمت)؛)الترخيص.

-إدا ة احفضة األو اق اململية أو)

األو اق اململية التي تصد هم أي شركة)

عماة أو خمصة.

املعماالت) عماة،) ميع  وبصفة 

ان أي نوع سواء)املعماالت التجم ية)

والصنمعية و اململية ذات صلة ابمشرة)

أو غير ابمشرة،)بهدف الشركة أو التي)

ان طبيعتهم ان تسمعد علي توسعهم أو)

تطويرهم..

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 5 الطمبق) (3 شهرزاد) إقماة  سمية 

(- ( البيضمء) الدا   النخيل  ((( الرقم)

3333))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة سنة.

الشركة) ويبلغ  أسممل 

54.753).7)4)د هم،

اقسم كملتملي):

(: ( إد يس) كيران  بن  السيد 

3م4854))بقيمة)533.مم8.)7)د هم.

 338(33 (: ( السيدة بنونة بديعة)

بقيمة)53.734.533)د هم.

السيد))بن كيران أنم3)):)3م4854 

بقيمة)533.مم8.)7)د هم.

539333م  (: أاين) كيران  السيد 

بقيمة)33.895.333))د هم.

5م  (: ( عتممن) كيران  بن  السيد 

بقيمة)53).))د هم.

اجلس) أعضمء) أو  املتصرفون 

الرقمبة):)

)بصفته)ا)) السيد بن كيران أاين)

ادير عنوانه)ا)))إقماة حكيمة الرقم3 

البيضمء) الدا   ((3333 ( كمليفو نيم)

املغرب

أنم3)) احمد  بنكيران  السيد 

إقماة) اتصرف عنوانه)ا)) بصفته)ا))

 (3333 ( كمليفو نيم سيدي اعروف)

الدا  البيضمء)املغرب

السيد بنكيران إد يس))بصفته)ا))

اتصرف عنوانه)ا)))شم ع طه حسين)

الدا ) ((3333 ( ( الطمبق) الرقم3م)

البيضمء)املغرب

السيد بنكيران عتممن)))بصفته)ا))

حكيمة) إقماة  عنوانه)ا)) اتصرف 

الدا ) ((3333 ( كمليفو نيم) الرقم3)

البيضمء)املغرب

اراق9 أو اراقبي الحسمبمت):

 FIDAROC GRANT الشركة)

اراق9) )ا)بصفته  ( (THORNTON

الدا البيضمء) عنوانه)ا)) ( الحسمبمت)

333))الدا  البيضمء)املغرب

األسم�سي) النظمم  اقتضيمت 

توزيع) و  االحتيمطي  بتكوين  املتعلقة 

األ بمح):

األ بمح) ان  (%5 خصم) يتم 

خسمئر) اي  نمقص  للسنة  الصمفية 
الصندوق) لتشكيل  (، سمبقة)

الخصم) هذا  القمنوني  اإلحتيمطي 

3م%  يتوقف اذ بلغ هذا الصندوق)

ان  أ3 امل الشركة.

املنصوص) الخمصة  اإلاتيمزات 

عليهم لكل شخص):

صفته  ئيس) أاين  كيران  بن 

اجلس اإلدا ة.
بقبول) اتعلقة  اقتضيمت 

تفويت) لهم  املخول  األشخمص 
األسهم وتعيين  همز الشركة املخول)

له البث في طلبمت القبول):

اجمنية) األسهم  ابيعمت  تكون 

بمستثنمء)الحمالت املنصوص عليهم في)

اتفمقية املسمهمين املتعلقة في حمالت)

(، اعينة ان عدم القمبلية للتصرف)

واملبيعمت اع حق األولوية.)).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 34 بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)78م763.

Iم77

OREA

FOCAPIM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

OREA

RES(M ، 20000، CASA(MAROC

FOCAPIM شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي 95)، 
زاوية شم ع عبد املوان و زنقة 

بير�سي، طمبق 3، الدا  البيضمء. - 

3343)  الدا  البيضمء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

373949

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تغيير) ((3(3 ام 3) (35 املؤ خ في)

تسمية الشركة ان)»FOCAPIM«)إلى)

. »ARCHIPEL CONSULTING«

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

غشت)3)3))تحت  قم)77)743.

77(I

DARAA AUDIT

LUCAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT

6)8 شم ع القد3 عين الشق ، 

3333)، الدا  البيضمء املغرب

LUCAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

الحرية  قم  3مالطمبق 3 شقة - 5 - 

3333) الدا  البيضمء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489735

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LUCAS

انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ي.
زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 -  5 (- 3)شقة) 3مالطمبق) ( الحرية  قم)

3333))الدا  البيضمء))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد وداد احمد)):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

حصة) (533 ( (: أنس) السيد وداد 

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( احمد) وداد  السيد 
الولفة)) (6( 75) قم) زنقة) (( أزهم ي)

3333))الدا  البيضمء))املغرب.

عنوانه)ا)) أنس  وداد  السيد 
الولفة)) (6( 75) قم) زنقة) (( أزهم ي)

3333))الدا  البيضمء))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( احمد) وداد  السيد 
الولفة)) (6( 75) قم) زنقة) (( أزهم ي)

3333))الدا  البيضمء))املغرب

عنوانه)ا)) أنس  وداد  السيد 
الولفة)) (6( 75) قم) زنقة) (( أزهم ي)

3333))الدا  البيضمء))املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))76543.

773I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

OUHLIMA D’HUILERIE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شم ع االاير اوالي عبد هللا ، 
54333، خنيفرة املغرب

OUHLIMA D’HUILERIE  شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي أملو 
واوامنة - )3م54 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3659

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. OUHLIMA D’HUILERIE
اطحنة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الزيتون.
حي أملو) (: عنوان املقر اال تممعي)

واوامنة)-))3م54)خنيفرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: الطمهري) صملح  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد صملح الطمهري عنوانه)ا))
الحي االدا ي  قم)75)واوامنة))3م54 

خنيفرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد صملح الطمهري عنوانه)ا))
الحي االدا ي  قم)75)واوامنة))3م54 

خنيفرة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتم يخ)مم)فبراير)

م)3))تحت  قم)م6.

774I

manal(makhoukhi

 SM LEADING
CONSTRUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

manal(makhoukhi
 avenu(alla(ben(abdellah(n

 48 bouznika(avenu(alla(ben
 abdellah(n 48 bouznika،
13100، bouznika(maroc

 SM LEADING
CONSTRUCTIONS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 4)) 
تجزئة الحرية طمبق م شقة 9 
املحمدية  - 8833) املحمدية  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3)م7)
في) اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 SM (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. LEADING CONSTRUCTIONS
اقمول) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اشغمل البنمء
 ((4 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 9 شقة) م) طمبق) الحرية  تجزئة 
املحمدية))-)8833))املحمدية))املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 
333.333.م)د هم،)اقسم كملتملي:

 3.333 ( (: ( اعم�سي) ( السيد طم ق)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد اسممعيل اوشين):))3.333 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 3.333 ( (: ( اعم�سي) سمير  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

333.م  ( (: اخوخي) انمل  السيدة 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( اعم�سي) ( السيد طم ق)
اجموعة)مم) قم)638)ب م ع اكنم3))

53363)اكنم3))املغرب.
عنوانه)ا)) اخوخي  انمل  السيدة 
  48 ( هللا  قم) عبد  بن  عالل  شم ع 

33م3م)بوزنيقة))املغرب.
عنوانه)ا)) اعم�سي  سمير  السيد 
كماليم)) بلئير  تجزئة  (9 شقة) (6 عمم ة)

53363)اكنم3))املغرب.
السيد اسممعيل اوشين عنوانه)ا)))
زنقة حممم الصمبوني  قم))م 63333 

و دة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( اعم�سي) ( السيد طم ق)
اجموعة)مم) قم)638)ب م ع اكنم3))

53363)اكنم3))املغرب
اوشين) اسممعيل  ( السيد)
عنوانه)ا)))زنقة حممم الصمبوني  قم)

)م 63333)و دة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 39 بتم يخ) ( بمملحمدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)88).
775I

FIDUCIAIRE(FIDBOSS(Comptable(Agréé

AMKH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable(Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES
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MAROC
AMKH  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة ب 
34 شقة 7م املنصو  م اكنم3 - 

53333 اكنم3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5م))5
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AMKH
نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املستخداين لفمئدة الغير.
عمم ة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
م)اكنم3)-) 7م)املنصو ) 34)شقة) ب)

53333)اكنم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد احمد عبو))):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
533)حصة) ( (:( السيد حسمم عبو)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ( عبو) احمد  السيد 
م  املنصو ) 7م) ( شقة) (4 ب) عمم ة 

اكنم3)53333)اكنم3 املغرب.
عنوانه)ا)) ( عبو) حسمم  السيد 
اكنم3) م) املنصو ) ( (4 عمم ة ب) 7م)

53333)اكنم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( عبو) احمد  السيد 
م  املنصو ) 7م) ( شقة) (4 ب) عمم ة 

اكنم3)53333)اكنم3 املغرب

عنوانه)ا)) ( عبو) حسمم  السيد 
اكنم3) م) املنصو ) ( (4 عمم ة ب) 7م)

53333)اكنم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)669.
776I

 الايكس املغرب

شركة رالميكس املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 الايكس املغرب
بلوك 3  قم 4)م حي الحرش ايت 

الول ، 53م86، اكمدير املغرب
شركة  الايكس املغرب  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي بلوك 3 
 قم 4)م حي الحرش ايت الول  - 

53م86 اكمدير  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

((437
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

 الايكس املغرب).
غرض الشركة بإيجمز):)نقل السلع)

والبضمئع.
 3 بلوك) (: عنوان املقر اال تممعي)
(- ( ايت الول) الحرش  حي  4)م)  قم)

53م86)اكمدير))املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد  شيد ملتيال3)):))53)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).
 53 ( (: املودن) اصطفى  السيد 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( السيد  شيد ملتيال3)
ايت) املسيرة  حي  9م) اوه  قم) بلوك 

الول)53م86)ايت الول املغرب.
السيد اصطفى املودن))عنوانه)ا))
ايت) حي املسيرة  ((6 3  قم) ( بلوك)

الول)53م86)ايت الول املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد  شيد ملتيال3)
ايت) املسيرة  حي  9م) اوه  قم) بلوك 

الول)53م86)ايت الول املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( االبتدائية بمنزكمن)

م)3))تحت  قم)357.

777I

offisc

 MAROC STORE STYLE FOR
SHOP

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

offisc
 rue(nablouss(casablanca، 63

20500، casablanca(maroc
 MAROC STORE STYLE FOR
SHOP  شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) شم ع 
ار3 سلطمن الطمبق األول الشقة 

3 - 3533) الدا البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
489783

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 MAROC STORE STYLE FOR

. SHOP

غرض الشركة بإيجمز):)بيع و شراء)

املالبس.

6))شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

ار3 سلطمن الطمبق األول الشقة)3 

- 3533))الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد بموافي أاين)):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

حي) عنوانه)ا)) ( السيد بموافي أاين)

الفرح زنقة))5) قم)3)  3543))الدا )

البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

حي) عنوانه)ا)) ( السيد بوافي أاين)

الفرح زنقة))5) قم)3)  3543))الدا )

البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765375.

778I

GHIZLANE DOUBLANE

MAZAGAN GLACE
إعالن اتعدد القرا ات

GHIZLANE DOUBLANE

 قم 5 عمم ة العبدي شم ع احمد 

السمد3 ، 4333)، الجديدة املغرب

MAZAGAN GLACE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: دوا  

الو ادغة اوالي عبد هللا  - - 

الجديدة املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
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 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م389م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

تم اتخمذ) ((3(3 34)شتنبر) املؤ خ في)

القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

نو ) السيد  حصص  ) ميع  تفويت)

لفمئدة) حصة  امئة  بم ي  بن  الدين 

السيد علي شرافي

على) ينص  الذي  (: (( قرا   قم)

اميلي:)استقملة السيدة الهمم بن بم ي)

و السيد عبد الرحممن بن بم ي ان)

وتعيين) للشركة  كمسيرين  انصبهمم 

السيد))علي شرافي اسير للشركة ملدة)

غير احدودة

على) ينص  الذي  (:3 قرا   قم)

اميلي:)تحديد التوقيع البنكي املنفرد)

للسيدة الهمم بن بم ي أو السيد علي)

شرافي

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

التقسيم الجديد للحصص

على) ينص  الذي  5م:) بند  قم)

اميلي:)تعيين املسير الجديد للشركة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 35 بتم يخ) ( بملجديدة) االبتدائية 

أكتوبر)3)3))تحت  قم)5443).

783I

EXPROX SARL AU

SERVOPRES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تممعي للشركة

EXPROX SARL AU

شم ع املغرب العربي عمم ة الزبيري 

الطمبق الثمني عين حرودة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 8633)، 

املحمدية املغرب

SERVOPRES شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 

التقى زنقة الكم ة و شم ع اوالي 

سليممن، قم 8م الطمبق الثمني 

عين السبع  - 3333) ))الدا  البيضمء 

املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(7373

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)9م)أكتوبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

اوالي) شم ع  و  الكم ة  زنقة  »التقى 

الثمني) الطمبق  8م) سليممن، قم)

3333))))الدا  البيضمء) (- ( عين السبع)

طريق الربمط) 7م) كلم) (« إلى) املغرب«)

املحمدية)) ((6833 (- ( حرودة) عين 

املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( بمملحمدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)47).

Iم78

IFCOF

متال بروتكت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

IFCOF

 AVENUE(MOHAMED 6

 ERAC(CENTRE(IMM(G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca(MAROC

اتمل بروتكت  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي     59زنقة 

) تجزئة م33 املوحدين  - 3333) 

البيضمء املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

3679م).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تقر  حل) 3))د نبر) املؤ خ في)

شركة ذات املسؤولية املحدودة اتمل)

33.333م  ابلغ  أسمملهم) ( ( بروتكت)

د هم.

اإل تممعي))))) اقرهم  وعنوان  (
(- ( املوحدين) م33) تجزئة) (( 59زنقة)

(: ل) نتيجة  املغرب  البيضمء) ((3333

حل الشركة.
59)زنقة) و حدد اقر التصفية ب)

 (3333 (- ( املوحدين) م33) تجزئة) ((

البيضمء)املغرب.)

و عين:

و) كجدا  ( ( فيصل) السيد)ة))

تجزئة) (38 السبع) عين  عنوانه)ا))

املغرب) البيضمء) ((3333 بسبمسة)

كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)45)765.

78(I

بن علي لألستشم ة ش م م

VASTE PRINT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بن علي لألستشم ة ش م م

)95 تجزئة املسم  طريق أسفي 

اراكش ، 43333، اراكش املغرب

VASTE PRINT  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 63م 

دكمن  قم م تجزئة املسم طريق 

اسفي  - 43333 اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م3)ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 VASTE(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

. PRINT
 Toute (: بإيجمز) الشركة  غرض 
 activité( de( reprographie
 d’imprimerie( de( façonnage
 de( reliure( d’assemblage( de
 plastification(et(d’impression(sur
 tous(supports(publicité(création
 graphique(et(la(communication

عنوان املقر اال تممعي):) قم)63م 
دكمن  قم)م)تجزئة املسم  طريق اسفي))

- 43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد املماو  زكريمء):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) زكريمء) املماو   السيد 
عمم ة د) م) تجزئة اارشيش بوستمن)

 قم)5م 4333)اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زكريمء) املماو   السيد 
عمم ة د) م) تجزئة اارشيش بوستمن)

 قم)5م 43333)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3445)م.
783I

S.L.B.SSUD

S.L.B.SSUD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.L.B.SSUD
 MADINAT(EL(WAHDA 2EME
 TRANCHE(BLOC(H(NR 558 ،

73353، العيون املغرب
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S.L.B.SSUD شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي ادينة 

الوحدة الشطر الثمني بلوك H  قم 

 LAAYOUNNE 733333 - 558

MAROCAN

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م3536

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((9

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.S.L.B.SSUD

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

N E T T O YAG E . T RA N S P O RT .

ALLOCATION DEPERSONNELS.

.MARKRTING.COMMERCE

ادينة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

H) قم) الثمني بلوك) الوحدة الشطر 

 LAAYOUNNE  733333  -  558

.MAROCAN

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد بوعمماة لحبي9 عنوانه)ا))

حي اوالي  شيد الشطر الثمني زنقة)

العيون املغر) (73333  37 عدن  قم)

ب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد بوعمماة لحبي9 عنوانه)ا))
حي اوالي  شيد الشطر الثمني زنقة)
عدن  قم)37 73333)العيون املغر ب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)3)ام 3) بتم يخ) ( االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)364/2021.

785I

RIAN MFADDAL

 NEW ERA ETUDES ET
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIAN MFADDAL
 BRANES 1 RUE 38 N°20 ،
90000، TANGER(MAROC
 NEW ERA ETUDES ET

CONSULTING  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي إقماة 
العزيزية شم ع اململكة العربية 
السعودية الطمبق 3  قم 3) - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م3679م
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 يوليوز) (36
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 NEW (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)
. ERA ETUDES ET CONSULTING

التد ي9) ( (: غرض الشركة بإيجمز)
والد اسة) والتو يه  واالستشم ات 

والدعم.
إقماة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
العربية) اململكة  شم ع  العزيزية 
السعودية الطمبق)3) قم)3) - 93333 

طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

السيد أيمسين عمر):))53))حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد أيمسين عبد اللطيف):))53) 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة.

 (53 ( (: احمد) أيمسين  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيدة أيمسين اريم):))53))حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) عمر  أيمسين  السيد 
فلو ي) ايل  تجزئة  الدزيري  حواة 
طنجة) (93333 3م  4) قم) بلوك)

املغرب.
اللطيف) عبد  أيمسين  السيد 
تجزئة) الدزيري  حواة  عنوانه)ا))
3م 93333  4) قم) ايل فلو ي بلوك)

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) احمد  أيمسين  السيد 
فلو ي) ايل  تجزئة  الدزيري  حواة 
طنجة) (93333 3م  4) قم) بلوك)

املغرب.
عنوانه)ا)) اريم  أيمسين  السيدة 
فلو ي) ايل  تجزئة  الدزيري  حواة 
طنجة) (93333 3م  4) قم) بلوك)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اريم  أيمسين  السيدة 
فلو ي) ايل  تجزئة  الدزيري  حواة 
بلوك)4) قم)3م 93333)طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بطنجة))بتم يخ)-)تحت  قم)-.
786I

IMP SAHARA

WGY
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي اوالي  شيد بلوك 4م  قم م 
اكر  العيون، 73333، العيون 

املغرب

WGY شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي ادينة 

الوفمق بلوك D  قم 65 - 73333 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

85م35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (35

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

.WGY(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

-التجم ة) (: غرض الشركة بإيجمز)

في املنتجمت الغذائية)،

واستيراد) وتوزيع  وتعبئة  -إنتمج 

وتصدير املنتجمت الغذائية)،

واستيراد) وتوزيع  وتعبئة  إنتمج  (-

وتصدير انتجمت التنظيف)،

-التجم ة في  ميع املواد الغذائية)

واملنتجمت التجم ية و ميع املعدات)

املكتبية والصنمعية والتجم ة العماة)

واالستيراد والتصدير)،

املحالت) وا همت  تنظيف  (-

العماة) اإلدا ية  واملبمني  واملخمزن 

والخمصة وعمليمت التطهير واعملجة)

النفميمت الصلبة)،)تنظيف النفميمت)

الصنمعية)،

أعممل) (، العماة) اإلنشمءات  (-

اإلنشمءات العماة،) (، املتنوعة) البنمء)

واإلدا ية) السكنية  املبمني  إنشمء)

امللحقة،) األعممل  والصنمعية،)

التعمقد ان البمطن على العقم ات...

ادينة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 73333  -  65 D) قم) بلوك) الوفمق 

العيون املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

السيد زايدو عبدالرحممن):))333.م 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عبدالرحممن) زايدو  السيد 
زنقة) ابراهيم  اوالد  حي  عنوانه)ا))
النمظو )) (6(999  34 الصفم  قم)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عبدالرحممن) زايدو  السيد 
زنقة) ابراهيم  اوالد  حي  عنوانه)ا))
النمظو )) (6(999  34 الصفم  قم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)454/2021.

787I

IRON PREMIUM

IRON PREMIUM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IRON PREMIUM
 MASSIRA 2 N° 40 E(Massira
 2 E(N 40 Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
IRON PREMIUM شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  
الكواسم  قم 338 تسلطمنت - 

43333 اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
69)ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 IRON (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

.PREMIUM
اقمولة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

نجم ة االلوانيوم املعدني
اعممل اختلفة و البنمء

تم ر.
دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
(- تسلطمنت) (338 الكواسم  قم)

43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  (: احمد) عمصم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) احمد  عمصم  السيد 
 547 بولغري9  قم) الكدية  دوا  

43333)اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احمد  عمصم  السيد 
 547 بولغري9  قم) الكدية  دوا  

43333)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3495)م.
789I

offisc

SAMOCER
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue(nablouss(casablanca، 63

20500، casablanca(maroc
SAMOCER شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 64 زنقة 

عبد هللا اديوني الطمبق األول 

الشقة ) - 3533) الدا البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م48978

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (35

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SAMOCER

غرض الشركة بإيجمز):)بيع و شراء)

اواد البنمء.
زنقة) (64 (: عنوان املقر اال تممعي)

عبد هللا اديوني الطمبق األول الشقة)

) - 3533))الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: هشمم) سماي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) هشمم  سماي  السيد 

 45 عمم ة) (7 (3 م  الوفمق  إقماة 

 (3(53 ( ع 3) 4م) الشقة) (4 الطمبق)

الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هشمم  سماي  السيد 

 45 عمم ة) (7 (3 م  الوفمق  إقماة 

 (3(53 ( ع 3) 4م) الشقة) (4 الطمبق)

الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765374.

793I

MICRO TECHNOLOGY

ميكرو تكنولوجي

إعالن اتعدد القرا ات

MICRO TECHNOLOGY

 PROJET SOFT FACTORY LOT

 KALI MOURITANIA Z.I SIDI

 BERNOUSSI CASABLANCA

 LOCAL(F 26، 20000،

CASABLANCA MAROC

ايكرو تكنولوجي »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: تقمطع 

شم ع طول و اصطفى املعمني 

الطمبق الثمني شقة  قم 5) - 3333) 

الدا  البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.489949

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3))نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تحويل األسهم

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تغييرالتسمية

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

تحويل املقر األسم�سي

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تغيير البند)6)و)7

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تغيير البند))

بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

تغيير البند)4

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)5378.

Iم79
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اكت9 اعيشة للحسمبمت و األستشم ات الجبمئية

 ACETARIA

 CONSTRUCTION

 BUILDING AND LAND

MANAGEMENT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اكت9 اعيشة للحسمبمت 

واالستشم ات الجبمئية

حي السالم بلوك E   قم )) -- سيدي 

سليممن ، 33)4م، سيدي سليممن 

املغرب

 ACETARIA CONSTRUCTION

 BUILDING AND LAND

MANAGEMENT شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اكت9 

 قم 33 اقماة اليمسمين 5) شم ع 

يعقوب املنصو   - 4333م القنيطرة  

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م5933

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (38

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 ACETARIA CONSTRUCTION

 BUILDING AND LAND

.MANAGEMENT

اشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البنمء)و أشغمل اختلفة.

اكت9) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شم ع) ((5 اليمسمين) اقماة  (33  قم)

يعقوب املنصو ))-)4333م)القنيطرة))

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد كريسطوف امثيم3 بيكر)

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد كريسطوف امثيم3 بيكر)

كمرة) بني  دحمحنة  دوا   عنوانه)ا))

الجممعة القروية القصيبية))33)4م 

سيدي سليممن املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد كريسطوف امثيم3 بيكر)

كمرة) بني  دحمحنة  دوا   عنوانه)ا))

الجممعة القروية القصيبية))33)4م 

سيدي سليممن املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم.

79(I

PERTINENT CONSEIL

PERTINENT CONSEIL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PERTINENT CONSEIL

 LOT(HABIBA(RUE 1 N°39 ETG

 2 HAJ(FATEH(CASABLANCA ،

20260، CASABLANCA(MAROC

PERTINENT CONSEIL شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 OP CITE وعنوان اقرهم اإل تممعي

 ESSALAM(GH 5 IMM 31 OULFA

CASABLANCA 20240 الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(96367

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  4م3)) ينمير) (33

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PERTINENT CONSEIL

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

 TRAVAUX DE COMPTABILITÉ

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

.COMPTABLE AGRÉE

 OP CITE(:(عنوان املقر اال تممعي

 ESSALAM GH 5 IMM 3م OULFA

الدا ) (CASABLANCA (3(43

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: البداوي) شكير  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) البداوي  شكير  السيد 
حي الصفمء)زنقة)م)) قم)37 )6)3) 

الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) البداوي  شكير  السيد 
حي الصفمء)زنقة)م)) قم)37 43)3) 

الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)4م3))تحت  قم)م6م736.

793I

FIDUHOUSE

CERGY BUSINESS SERVICES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشمء)فرع تمبع للشركة

FIDUHOUSE

 قم 6 اكمت9 طيبة زنقة غسمن 

كنفمني ، 33333، فم3 املغرب

 CERGY BUSINESS SERVICES

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE   وعنوان اقرهم اإل تممعي

 DES(PETITS(PAINS 18 - 95800

.CERGY FRANCE

إنشمء فرع تمبع للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.66(39

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)4م)ينمير)م)3))تقر  إنشمء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تمبع  ( فرع)

و) (CERGY BUSINESS SERVICES

)م  شم ع) (45 بملعنوان  قم) الكمئن 

فم3 املغرب) (333(3 (- حي واد فم3)

و املسير ان طرف السيد)ة))بشم  عبد)

هللا.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)8م7.

794I

PERTINENT CONSEIL

PERTINENT CONSEIL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تممعي للشركة

PERTINENT CONSEIL

 LOT(HABIBA(RUE 1 N°39 ETG

 2 HAJ(FATEH(CASABLANCA ،

20260، CASABLANCA(MAROC

PERTINENT CONSEIL شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
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 OP وعنوان اقرهم اإل تممعي
 CITE(ESSALAM(GH 5 IMM 31

 OULFA OP CITE ESSALAM
 GH 5 IMM 31 OULFA 20240

CASABLANCA املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(96367

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)4م)يونيو)9م3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
 OP CITE ESSALAM GH 5 IMM«
OULFA OP CITE ESSALAM م3 
 GH 5 IMM 3م OULFA (3(43
 BD« إلى) املغرب«) (CASABLANCA
 KOLIYATE LOT HABIBA RUE N°
 39 ETG م CASABLANCA - (3(63

CASABLANCA))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

يوليوز)9م3))تحت  قم))73877.
795I

CHETTIOUI AHMED

CHLAGHI TRAV
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شم ع 

م3, قم 34 ، 53م)9، القصر الكبير 
املغرب

CHLAGHI TRAV شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي طريق 

العرائش حي البسمتين زنقة مم ى) 
8 الطمبق الثمني - 53م)9 القصر 

الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
(845

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 
بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CHLAGHI TRAV
االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

العماة للبنمء.
طريق) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
العرائش حي البسمتين زنقة)مم)ى))8 
الطمبق الثمني)-)53م)9)القصر الكبير)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: السيد الشالغي احمد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد الشالغي احمد عنوانه)ا))
 9 9) قم) زنقة) اج/ج  االندلس  حي 

53م)9)القصر الكبير املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد الشالغي احمد عنوانه)ا))
 9 9) قم) زنقة) اج/ج  االندلس  حي 

53م)9)القصر الكبير املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( االبتدائية بملقصر الكبير)

فبراير)م)3))تحت  قم)35م.

796I

CHETTIOUI AHMED

BHIHAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شم ع 

م3, قم 34 ، 53م)9، القصر الكبير 
املغرب

BHIHAGRI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  

لعواارة   ممعة و قيمدة العواارة - 

53م)9 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5845

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BHIHAGRI

غرض الشركة بإيجمز):)الفالحة.

دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

(- ) ممعة و قيمدة العواارة) لعواارة)

53م)9)القصر الكبير املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

533)حصة) ( (: السيد بالل بحيبح)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: بحيبح) بوسلهمم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد بالل بحيبح عنوانه)ا))دوا )

العواارة) قيمدة  و  ) ممعة  لعواارة)

53م)9)القصر الكبير املغرب.

السيد بوسلهمم بحيبح عنوانه)ا))

دوا  لعواارة)) ممعة و قيمدة العواارة)

53م)9)القصر الكبير املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد بالل بحيبح عنوانه)ا))دوا )

العواارة) قيمدة  و  ) ممعة  لعواارة)

53م)9)القصر الكبير املغرب

السيد بوسلهمم بحيبح عنوانه)ا))

دوا  لعواارة)) ممعة و قيمدة العواارة)

53م)9)القصر الكبير املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملعرائش))بتم يخ)9))ينمير)

م)3))تحت  قم)7مم.

797I

CSTA

M.J.R BAT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSTA

 OULFA(LOT 60GROUPE 1

 IMMEUBLE 3 RUE 120 2EME

 ETAGE(N°2  CASABLANCA

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

M.J.R BAT شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) امر 

ار3 السلطمن الشقة 3 الطمبق 

م  3333)  الدا  البيضمء - 3333) 

الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

487933

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 M.J.R (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.BAT

انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ي.

امر) ((6 (: عنوان املقر اال تممعي)

م   الطمبق) (3 ار3 السلطمن الشقة)

3333)))الدا  البيضمء)-)3333))الدا )

البيضمء)املغرب.
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أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة لطيفة ااجيمر)):))333.م 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة لطيفة ااجيمر))عنوانه)ا))
تجزئة بد   قم)97)تيط اليل البيضمء)

3333))الدا  البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد  ممل اضرضو  عنوانه)ا))
 5 عمم ة) تجزئة  نمن اليمسمين م3)
البيضمء) الدا   اليل  تيط  (3 الشقة)

3333))الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)-.
798I

اكت9 التوتيق

WHITE ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

اكت9 التوتيق
اقماة يمسمينة 3 زنقة ابن العريف 
اكت9 5 الطمبق ) املعم يف الدا  
البيضمء، 33م3)، الدا  البيضمء 

املغرب
WHITE ESTATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي م33، 

زاوية شم ع عبد املؤان و شم ع أنوال 
اكت9  قم 5م الطمبق األول الدا  
البيضمء - 3343) الدا  البيضمء 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) 8م3)) نونبر) ((( في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) »933.333.م)
 (.333.333« إلى) د هم«) »33.333م)
اقمصة) إ راء) ( (: طريق) عن  د هم«)

اع ديون الشركة املحددة املقدا  و)

املستحقة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

9م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)8م3))تحت  قم)685843.

799I

املركز الجهوي لالستثمم  لجهة العيون السمقية)

الحمراء

BACHI
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمم  لجهة 

العيون السمقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 73333، 

العيون املغرب

BACHI  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي بنمء  قم 

39) الطمبق الثمني شم ع القمئد 

النم م، الوحدة ) العيون  - 73333 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3م)35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (35

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

.BACHI(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

التجم ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اإللكترونية

بيع وشراء)عبر اإلنترنت)

تسليم البضمئع

خدامت ووظمئف اختلفة)

التجم ة العماة

االستيراد والتصدير.

بنمء) قم) (: عنوان املقر اال تممعي)
القمئد) شم ع  الثمني  الطمبق  ((39
النم م،)الوحدة)))العيون))-)73333 

العيون املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
الجممني)) فمطمة  اللة  السيدة 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الجممني)) فمطمة  اللة  السيدة 
حي) 7م) اكرو   قم) شم ع  عنوانه)ا))

الوحدة)م  73333)العيون املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الجممني)) فمطمة  اللة  السيد 
حي) 7م) اكرو   قم) شم ع  عنوانه)ا))

الوحدة)م  73333)العيون املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)471/2021.
833I

ائتممنية الشممل للمحمسبة ش.م.م

 BOULANGERIE PATISSERIE 
EL ASRI SNC
شركة التضمان

حل شركة

ائتممنية الشممل للمحمسبة ش.م.م
السواني 3 زنقة 9)م ج  قم 7م ، 

33م93، طنجة املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE EL 
ASRI SNC شركة التضمان)في طو  

التصفية)
 LOT 23 وعنوان اقرهم اإل تممعي
 QU(ADDOHA 3 ROUTE(DE
 TETOUAN(TANGER - 90000

.TANGER MAROC
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
7م37).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) ((337 امي) (37 في) املؤ خ 

 BOULANGERIE ( التضمان) شركة 
  PATISSERIE EL ASRI SNC
د هم) 33.333م) ابلغ  أسمملهم)
 LOT (3 اإل تممعي) اقرهم  وعنوان 
 QU ADDOHA 3 ROUTE DE
 TETOUAN TANGER - 93333
(: ل) نتيجة  (TANGER MAROC

التوقف الكلي عن النشمط.
 LOT ب) التصفية  اقر  حدد  و 
 (3 QU ADDOHA 3 ROUTE DE
 TETOUAN TANGER - 93333

 .TANGER MAROC
و عين:

العسري) ( ( احمد) السيد)ة))
 TANGER 93333 عنوانه)ا)) و 
)ة)) كمصفي) (TANGER MAROC

للشركة.
العسري) ( احمد) السيد)ة))
 TANGER 93333 عنوانه)ا)) و 
)ة)) كمصفي) (TANGER MAROC

للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
امي) ((( بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

337))تحت  قم)48473.
Iم83

fidexpertise

NEMATEC CONSULTING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise
3م زنقة القصرالطمبق الخماس 

شقة  قم  3م اعم ف الدا البيضمء. 
، 3333)، الدا البيضمء. املغرب
 NEMATEC CONSULTING

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م زنقة 
القصر الطمبق الخماس املعم يف 

الدا البيضمء - 3333) الدا البيضمء 
املغرب
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تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

487335

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.NEMATEC CONSULTING

خداة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

تكنولو يم املعلوامت ونظمم التطوير)

واألان

التسويق الرقمي.
زنقة) 3م) (: عنوان املقر اال تممعي)

املعم يف) الخماس  الطمبق  القصر 

3333))الدا البيضمء) الدا البيضمء)-)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

سوسمن) يعقوبي  ( الغملي) السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

(: يعقوبي سوسمن) ( السيد الغملي)

نقدية بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

سوسمن) يعقوبي  ( الغملي) السيد 
نو ) اقماة  عملية  (35 عنوانه)ا))

))عين الشق) م)شقة) كلفو نيم طمبق)

البيضمء)3333))البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

سوسمن) يعقوبي  ( الغملي) السيد 
نو ) اقماة  عملية  (35 عنوانه)ا))

))عين الشق) م)شقة) كلفو نيم طمبق)

البيضمء)3333))البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (9 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)-.

83(I

WARISM

WARISM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WARISM

 SIDI ADDI CENTRE SIDI EL

 MEKHFI(AZROU ، 0، AZROU

املغرب

WARISM شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي سيدي 

عدي املركز سيدي املخفي  - . از و 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

473م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.WARISM

الفالحة،) (: غرض الشركة بإيجمز)

وسيط،)االشغمل العماة.

سيدي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

از و) (. (- ( عدي املركز سيدي املخفي)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: عكيوي) يمسين  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) عكيوي  يمسين  السيد 
ايت بوخريص ايت بوبكر واد افران).)

افران املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عكيوي  يمسين  السيد 
ايت بوخريص ايت بوبكر واد افران).)

افران املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( بمز و) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)56.

833I

LAGDAA HICHAM

FAZ FACILITIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
LAGDAA HICHAM

 IMM 4 APT(N°13 RUE
 VARSOVIE(OCEAN, RABAT ،

10040، Rabat(Maroc
FAZ FACILITIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة 33 
الشقة 8 زنقة اوالي أحمد الوكيلي 
حسمن  الربمط. - 3333م الربمط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

49457م
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 FAZ (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.FACILITIES

 o(:(غرض الشركة بإيجمز

املحالت) و صيمنة  التنظيف  أشغمل 

الخمصة) و  الصنمعية  و  التجم ية 

الفردية انهم و العماة,

صيمنة) و  البستنة  أشغمل  (o

املنمطق الخضراء,

تنظيم) و  املنزل  خدامت  (o

وتنشيط املنمسبمت,

و) البنمء) أشغمل  اختلف  (o

التهيئة وصيمنة البنميمت,

عنوان املقر اال تممعي):)عمم ة)33 

زنقة اوالي أحمد الوكيلي) (8 الشقة)

الربمط) 3333م) (- الربمط.) ( حسمن)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 667 ( (: ( السيدة زين9 الفزواطي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 333 ( (: ( السيدة بسمة الفزواطي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة زين9 الفزواطي))عنوانه)ا))

3333م  الربمط) املر�سى  طريق  م))

الربمط املغرب.

الفزواطي)) بسمة  السيدة 

قمسم) سيدي  زنقة  4م) عنوانه)ا))

الربمط) 3333م) الربمط) بوقرون 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة زين9 الفزواطي))عنوانه)ا))

 قم)م))طريق املر�سى الربمط)3333م 

الربمط املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3996مم.

834I



4713 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

LAGDAA HICHAM

MAZIBA GUARD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAGDAA HICHAM

 IMM 4 APT N°3م RUE

 VARSOVIE( OCEAN,( RABAT( ،

10040،(Rabat(Maroc

ذات) شركة  (MAZIBA GUARD

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة 33 

الشقة 8 زنقة اوالي أحمد الوكيلي 

حسمن  الربمط - 3333م الربمط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

49455م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MAZIBA GUARD

أشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الحراسة.

عنوان املقر اال تممعي):)عمم ة)33 

زنقة اوالي أحمد الوكيلي) (8 الشقة)

الربمط) 3333م) (- الربمط) ( حسمن)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 333 ( (: السيدة بسمة الفزواطي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 667 ( (: ( السيدة االك الفزواطي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (
وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة االك الفزواطي))عنوانه)ا))
3333م  الربمط) املر�سى  طريق  م))

الربمط املغرب.
السيدة بسمة الفزواطي عنوانه)ا))
4م)زنقة سيدي قمسم بوقرون الربمط)

3333م)الربمط املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيدة االك الفزواطي))عنوانه)ا))
3333م  م))طريق املر�سى الربمط)  قم)

الربمط املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3995مم.
835I

LAGDAA HICHAM

KAYLEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

LAGDAA HICHAM
 IMM 4 APT(N°13 RUE

 VARSOVIE(OCEAN, RABAT ،
10040، Rabat(Maroc

KAYLEST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي م7 التقى 
شم ع بمتريس لواوابم وزنقة فيكيك 

الطمبق الثمني حسمن، الربمط - 
3333م الربمط املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

7م)34م.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)3))أكتوبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
لواوابم) بمتريس  شم ع  التقى  »م7)
وزنقة فيكيك الطمبق الثمني حسمن،)
املغرب«) الربمط  3333م) (- الربمط)
»التقى زنقة عبد العزيز بوطمل9) إلى)
وزنقة عمر الجديدي اقماة ادم  قم)
5م)القبيبمت،)الربمط)-)3343م)الربمط))

املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3993مم.

836I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

LA ROUTE VERTE
إعالن اتعدد القرا ات

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC
LA ROUTE VERTE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: شم ع اللة 
أاينة إقماة عمر الخيمم الشقة  قم 

-م3فم3 - 33333 فم3 املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.55359

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)م3)أكتوبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)
الشركة:بتم يخ) نشمط  تعديل  اميلي:)
3)3))قر  شركمء)الشركة) م3أكتوبر)
اآلليمت و نقل) »كراء) سح9 أنشطة)
السلع و التجم ة«و عليه يصبح نشمط)
و) الطرقمت  كمآلتي:-بنمء) الشركة 
املختلفة) املدنية.-األشغمل  الهندسة 
الهندسة) أشغمل  البنمء.-كل  و 
(، لنجم ة ا ، لطالء ا ، ء لبنم ا ، نية ملد ا
لهم) التي  األشغمل  كل  و  الحدادة 
ببنمء) غيرابمشرة  أو  ابمشرة  عالقة 
إنجمز  ميع) و  املبمني.-بنمء،د اسة 
املبمني) كل  بنمء) و  العقم ية  األشغمل 
أو) ذات االستعممل إلدا ي،التجم ي 
السكني بمإلضمفة إلى تجديد املبمني.-
األ ا�سي،املبمني،األصول) وبيع  شراء)
تخدم) التي  اآلالت  كل  و  التجم ية 
أهداف الشركة بشكل ابمشر أو غير)
ابمشر.-و بصفة عماة كل العمليمت)
التجم ية،الصنمعية العقم ية و اململية)
املرتبطة بشكل ابمشر أو غير ابمشر)

بتطوير الشركة.

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

املسير) تسمية  و  املسيرة  استقملة 

استقملة) العمم  الجمع  الجديد:قبل 

املسيرة السيدة اعليلو لطيفة و عين)

الجمع العمم للشركة السيد النجم ي)

املسير) يصبح  الخملق.وعليه  عبد 

الجديد و الوحيد للشركة السيد عبد)

الخملق النجم ي.

على) ينص  الذي  (:3 قرا   قم)

النظمامألسم�سي:بعد) اعتممد  اميلي:)

تعديل نشمط الشركة و تسميةاملسير)

بمملصمدقة على) الجديد،قمم الشركمء)

النظمم األسم�سي املعدل.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

نشمط الشركة كمآلتي):-بنمء)الطرقمت)

و الهندسة املدنية.-األشغمل املختلفة)

الهندسة) أشغمل  البنمء.-كل  و 

(، لنجم ة ا ، لطالء ا ، ء لبنم ا ، نية ملد ا

لهم) التي  األشغمل  كل  و  الحدادة 

ببنمء) غيرابمشرة  أو  ابمشرة  عالقة 

إنجمز  ميع) و  املبمني.-بنمء،د اسة 

املبمني) كل  بنمء) و  العقم ية  األشغمل 

أو) ذات االستعممل إلدا ي،التجم ي 

السكني بمإلضمفة إلى تجديد املبمني.-

األ ا�سي،املبمني،األصول) وبيع  شراء)

تخدم) التي  اآلالت  كل  و  التجم ية 

أهداف الشركة بشكل ابمشر أو غير)

ابمشر.-و بصفة عماة كل العمليمت)

التجم ية،الصنمعية العقم ية و اململية)

املرتبطة بشكل ابمشر أو غير ابمشر)

بتطوير الشركة.

على) ينص  الذي  5م:) بند  قم)

االستثنمئي) العمم  الجمع  عين  اميلي:)

للشركة السيد النجم ي عبد الخملق)

.و عليه يصبح املسير الجديد و الوحيد)

للشركة السيد النجم ي عبد الخملق.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((9 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)474/021.

837I



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4714

FIDEXPERT

STE PROMO-CIVIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDEXPERT

شم ع عالل الفم�سي عمم ة الصفوة 
اكت9  قم 48 الطمبق الخماس 

اراكش. ، 43333، اراكش املغرب
STE PROMO-CIVIL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
الشرف عمم ة )73 شقة  قم 5 
اراكش - 43333 اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

35779م
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 غشت) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PROMO-CIVIL SARL
انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ي).
تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 5 شقة  قم) (73( عمم ة) الشرف 

اراكش)-)43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد هشمم ز و ة):))53))حصة)

بقيمة)5.333))د هم للحصة).
 (53 ( (: العسراوي) خليل  السيد 
حصة بقيمة)5.333))د هم للحصة).

 (53 ( (: السيد نو  الدين از و ة)
حصة بقيمة)5.333))د هم للحصة).

 (53 ( (: السيدة نعيمة العسراوي)
حصة بقيمة)5.333))د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد هشمم ز و ة عنوانه)ا))حي)
الهنمء))3) قم)933))قلعة السراغنة)

43333)قلعة السراغنة املغرب.
السيد خليل العسراوي عنوانه)ا))
5م  545) قم) عمم ة) الشرف  تجزئة 

اراكش)43333)اراكش املغرب.
السيد نو  الدين از و ة عنوانه)ا))
حي النخلة))) قم)588)قلعة السراغنة)

43333)قلعة السراغنة املغرب.
العسراوي) نعيمة  السيدة 
م3) قم) عواطف) حي  عنوانه)ا))
قلعة) (43333 السراغنة) قلعة  3م))

السراغنة))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد خليل العسراوي عنوانه)ا))
5م  545) قم) عمم ة) الشرف  تجزئة 

اراكش)43333)اراكش املغرب
السيد هشمم ز و ة عنوانه)ا))حي)
الهنمء))3) قم)933))قلعة السراغنة)

43333)قلعة السراغنة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
5))غشت) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

3)3))تحت  قم)4977مم.

838I

INNOVCUBATOR SARL

KRISOMA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INNOVCUBATOR SARL
صندوق بريد 93)) وكملة العيون 
املدينة، 73333، العيون املغرب

KRISOMA شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
الحسن الثمني حي الجديد بدون  قم 

- 73353 طرفمية املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
34733

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.KRISOMA
تجم ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
استيراد وتصدير اواد البنمء،)أشغمل)

البنمء)العماة،)التجم ة االليكترونية.
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الحسن الثمني حي الجديد بدون  قم)

- 73353)طرفمية املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد كريط احمد سملم):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
سملم) احمد  كريط  السيد 
بدون  قم) الجديد  حي  ( عنوانه)ا))

73353)طرفمية املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
حي) السيد كريط عمر عنوانه)ا))
العيون) (73333 7م4  العودة  قم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) 3م) بتم يخ) ( االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)109/2021.

839I

IB PARTNERS

TWO MEDIAS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE(، 47

20040،(CASABLANCA(MAROC
TWO MEDIAS MAROC)شركة)

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي املرك9)
التجم ي االحبم3 شم ع الجيش)
امللكي الطمبق)9 - 3453))الدا )

البيضمء)املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)
.((33(5

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) ((3(3 د نبر) ((( في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) ((.333.333«
»33.333م.))د هم«)إلى)»33.333م.4 
اقمصة) إ راء) ( (: طريق) عن  د هم«)
اع ديون الشركة املحددة املقدا  و)

املستحقة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)5)7635.
3Iم8

SOFMEC

طرافو تاريفيت
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOFMEC
 AV YOUSSEF IBN

 TACHEFINE(،(35100،(GUERCIF
MAROC

طرافو تم يفيت شركة ذات)
اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي):)زنقة)
خم لد ابن الوليد  قم)6م - 33م35 

 رسيف املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي)
.7(3 :

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل) م)3)) ينمير) م)) املؤ خ في)
طرافو تم يفيت شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد ابلغ)
وعنوان) د هم  (85.333  أسمملهم)
ابن) لد  خم  زنقة  اإل تممعي  اقرهم 
33م35) رسيف)  - 6م  الوليد  قم)

املغرب نتيجة لخمول التمم.
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و عين:
و) ملغم ي  ( السيد)ة)) حمل)
عنوانه)ا))زنقة خم لد ابن الوليد  قم)
6م 33م35) رسيف املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
وفي زنقة خم) م)3)) ينمير) م)) بتم يخ)
33م35   - 6م  الوليد  قم) ابن  لد 

 رسيف املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم)1001/2021.
Iمم8

MATCOMPTA SNC

HAMTI AMAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI(RDC(N°2(TANGER(،
90010،(TANGER(MAROC

HAMTI AMAL TRANS)شركة)
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي)5)زنقة)
الشهيد الداودي سعيد حي االال)
تجزئة)349 - 93333)طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

: 973)مم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.HAMTI AMAL TRANS
النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضمئع.
زنقة) (5 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
االال) حي  سعيد  الداودي  الشهيد 

تجزئة)349 - 93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 333 ( (: حمودان) حمتم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 333 ( (: حمودان) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 433 ( (: حمودان) السيد  ممل 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) حمودان  حمتم  السيد 
تجزئة النهضة شم ع الشهيد الداودي)

سعيد  قم)5 93333)طنجة املغرب.
السيد حمزة حمودان عنوانه)ا))
تجزئة النهضة شم ع الشهيد الداودي)

سعيد  قم)5 93333)طنجة املغرب.
السيد  ممل حمودان عنوانه)ا))
تجزئة النهضة شم ع الشهيد الداودي)

سعيد  قم)5 93333)طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حمودان  حمتم  السيد 
تجزئة النهضة شم ع الشهيد الداودي)

سعيد  قم)5 9333)طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)443م.
I)م8

اكت9 بوقسري يوسف للخدامت االدا ية و)

القنصلية

 STE ZEROUAL FACADE
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اكت9 بوقسري يوسف للخدامت)
االدا ية و القنصلية

حي اوالد ابراهيم زنقة)9) قم)4)  
النمظو  النمظو ،)333)6،)النمظو )

املغرب
 STE ZEROUAL FACADE SARL
AU)شركة ذات اسؤولية احدودة)

ذات الشريك الوحيد

 QU(وعنوان اقرهم اإل تممعي

 OLD LAHCEN N 9 NADOR  -

6(333 NADOR  MAROC

تأسيس شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

(3935 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) 8م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ZEROUAL FACADE SARL AU

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجمز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

 DECORATION DES

 BATIMENTS INTERIEURS ET

. EXTERIEURS

 QU OLD(:(عنوان املقر اال تممعي

 LAHCEN N 9 NADOR  - 6(333

.NADOR  MAROC

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 BOUDAMAANA SAID السيد)

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م  :)

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

 BOUDAMAANA SAID السيد)

 DRIOUCH 6(333 عنوانه)ا))

.NADOR MAROC

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

 BOUDAMAANA SAID السيد)

 DRIOUCH 6(333 عنوانه)ا))

NADOR MAROC

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتم يخ) ( بملنمضو ) االبتدائية 

 قم)-.

3Iم8

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

FINACCESS BPO
إعالن اتعدد القرا ات

 La(Fiduciaire-Conseil(du
Maroc

 Bd(d’Anfa(7ème(Etage، 45
20000،(Casablanca(Maroc

FINACCESS BPO)»شركة ذات)
املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي:)43 
شم ع أنفم)-)-)الدا  البيضمء)املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي:)

.(33995
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)35)نونبر)3)3)
تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
لصملح) الحصص  تحويل  ميع 

الشريك السيد أسماة األيوبي
على) ينص  الذي  (:( قرا   قم)
إلى أن السيد أسماة) اإلشم ة  اميلي:)
لشركة) الوحيد  الشريك  هو  األيوبي 

FINACCESS BPO
على) ينص  الذي  (:3 قرا   قم)
اميلي:)إعمدة صيمغة النظمم األسم�سي)
ذات) شركة  ( شكل) في  للشركة 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 
لجميع) وفًقم  وتحديثهم  الوحيد 
بملفعل) إ راؤهم  تم  التي  التغييرات 
كمم هو اوضح في النسخة املرفقة ان)

النظمم األسم�سي املعدل
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

3
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
8م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)مم7583.

4Iم8
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La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

FINACCESS BPO
إعالن اتعدد القرا ات

 La(Fiduciaire-Conseil(du

Maroc

 Bd(d’Anfa(7ème(Etage، 45

20000،(Casablanca(Maroc

FINACCESS BPO)»شركة ذات)

املسؤولية املحدودة ذات الشريك)

الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي:)43 

شم ع أنفم)-)-)الدا  البيضمء)املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي:)

.(33995

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3م)نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)

(• كشركمء) دد:) للموافقة  اميلي:)

 FUSION BPO SERVICES شركة)

LIMITED)اسجلة في السجل التجم ي)

في كيبيك تحت  قم)567)6834مم)،)

 Montreal في) الرئي�سي  اكتبهم  ويقع 

السيد) ويمثلهم  ((Quebec(( Canada

 AMERIDIAL(شركة(•(Paul(TRIHEY

كمنتون) سجل  في  اسجلة  (.INC

اكتبهم) ويقع  (، (734378 التجم ي)

األاريكية) املتحدة  الواليمت  الرئي�سي 

Paul(TRIHEY(ويمثلهم السيد

على) ينص  الذي  (:( قرا   قم)

قبل) ان  حصة  (78.33 بيع) اميلي:)

السيد أسماة األيوبي لصملح شركة)

 FUSION BPO SERVICES LIMITED

الشركة) قبل  ان  واحد  حصة  بيع 

 FUSION BPO SERVICES الكندية)

لصملح الشركة األاريكية) (LIMITED

.USA( AMERIDIAL INC(

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:))

اإلشم ة إلى أن السيد أسماة األيوبي)

 FINACCESS(م في شركة
ً
لم يعد شريك

BPO

قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

انح اإلشهمد الستقملة السيد أسماة)

األيوبي ان اهماه كمدير

على) ينص  الذي  (:5 قرا   قم)

غير) لفترة  اديرين  تعيين  ( اميلي:)

السيد بول تريهي املقيم) (• احدودة:)

السيد) (• (، ((Quebec( (Canada، في)

كيشو  سم اوجي املقيم في  مهو ية)

الهند)•)السيد بمنكمج دانوكم املقيم في)

 مهو ية الهند

قرا   قم)6:)الذي ينص على اميلي:))

األسم�سي) النظمم  صيمغة  إعمدة 

ذات) شركة  ( شكل) في  للشركة 

وفًقم) وتحديثهم  ( احدودة) اسؤولية 

إ راؤهم) تم  التي  التغييرات  لجميع 

النسخة) في  اوضح  هو  كمم  بملفعل 

املرفقة ان النظمم األسم�سي املعدل

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم))3:)الذي ينص على اميلي:)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (5 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)476)76.

5Iم8

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

PAROLIS
إعالن اتعدد القرا ات

 La(Fiduciaire-Conseil(du

Maroc

 Bd(d’Anfa(7ème(Etage، 45

20000،(Casablanca(Maroc

PAROLIS))»شركة ذات)

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي:)

33)شم ع حسن الصغير)-)-)الدا )

البيضمء)املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي:)

.(3(693

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3م)نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:))
بيع))3م)حصة ان قبل السيد أسماة)
 FUSION BPO(األيوبي لصملح شركة

SERVICES LIMITED
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:))
))هي) (Finaccess(BPO(اإلشم ة إلى أن

الشريك الوحيد للشركة
على) ينص  الذي  (:3 قرا   قم)
النظمم) صيمغة  إعمدة  ( اميلي:)
شركة) ( شكل) في  للشركة  األسم�سي 
ذات اسؤولية احدودة ذات شريك)
لجميع) وفًقم  وتحديثهم  الوحيد 
بملفعل) إ راؤهم  تم  التي  التغييرات 
كمم هو اوضح في النسخة املرفقة ان)

النظمم األسم�سي املعدل
قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:))
انح اإلشهمد الستقملة السيد أسماة)

األيوبي ان اهماه كمدير
على) ينص  الذي  (:5 قرا   قم)
غير) لفترة  اديرين  تعيين  ( اميلي:)
السيد بول تريهي املقيم) (• احدودة:)
السيد) (• (، ((Quebec( (Canada، في)
كيشو  سم اوجي املقيم في  مهو ية)
الهند)•)السيد بمنكمج دانوكم املقيم في)

 مهو ية الهند
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

3
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764763.
6Iم8

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

PARO SERVICES MAROC
إعالن اتعدد القرا ات

 La(Fiduciaire-Conseil(du
Maroc

 Bd(d’Anfa(7ème(Etage، 45
20000،(Casablanca(Maroc

  PARO SERVICES MAROC
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي:)43 
شم ع أنفم)-)-)الدا  البيضمء)املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي:)

.337779

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3م)نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:))

بيع)4)حصص ان قبل السيد أسماة)

 FUSION BPO(األيوبي لصملح شركة

SERVICES LIMITED

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:))

اإلشم ة إلى أن السيد أسماة األيوبي)

 FINACCESS(م في شركة
ً
لم يعد شريك

BPO

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:))

األسم�سي) النظمم  صيمغة  إعمدة 

ذات) شركة  ( شكل) في  للشركة 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

لجميع) وفًقم  وتحديثهم  الوحيد 

بملفعل) إ راؤهم  تم  التي  التغييرات 

كمم هو اوضح في النسخة املرفقة ان)

النظمم األسم�سي املعدل

قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:))

انح اإلشهمد الستقملة السيد أسماة)

األيوبي ان اهماه كمدير

على) ينص  الذي  (:5 قرا   قم)

غير) لفترة  اديرين  تعيين  ( اميلي:)

السيد بول تريهي املقيم) (• احدودة:)

السيد) (• (، ((Quebec( (Canada، في)

كيشو  سم اوجي املقيم في  مهو ية)

الهند)•)السيد بمنكمج دانوكم املقيم في)

 مهو ية الهند

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

3

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764767.

7Iم8
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CAPRIM SERVICE

RED CURSEUR SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAPRIM SERVICE

 RUE URUGUAY ETAGE 3 N°

10(،(90000،(TANGER(MAROC

 RED CURSEUR SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 RUE 7(وعنوان اقرهم اإل تممعي

 URUGUAY ETG 3 N° 93333 - 3م

TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

: 63))مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 RED (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CURSEUR SOLUTIONS

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

 CONSEIL EN DEVELOPPEMENT

.INFORMATIQUE

 RUE  7 (: املقر اال تممعي) عنوان 

 URUGUAY ETG 3 N° 93333 - 3م

.TANGER MAROC

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

 said( el( bakkali( ben السيد)

):)mohamed)حصة بقيمة) (10.000

م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

 said( el( bakkali( ben السيد)

 AIN AL عنوانه)ا)) (mohamed

 HAYANI DRADEB ( N° ((

.93333 TANGER MAROC

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

 said( el( bakkali( ben السيد)
 AIN AL عنوانه)ا)) (mohamed
 HAYANI DRADEB ( N° ((

93333 TANGER MAROC
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((7 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)5)8.

8Iم8

3C-AUDIT

MINERAL MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

3C-AUDIT
 Av(Anoual,(1er((étage(Appt

 11(Quartier(des(hôpitaux
 30(CASABLANCA،(20500،

CASABLANCA MAROC
MINERAL MARKET)شركة)

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي)59 

شم ع الز قطوني))الطمبق)مم)الشقة))
الرقم))3)الدا  البيضمء)-)63م43   

الدا  البيضمء)اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

483877 :
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MINERAL MARKET
تحويل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وإثراء)املعمدن.
59)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
الز قطوني))الطمبق)مم)الشقة))الرقم)
الدا ) ( ( 63م43) (- الدا  البيضمء) (3(

البيضمء)اململكة املغربية.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

 MAHMUT BABUR السيد)
 ADANA TURQUIE عنوانه)ا))

.01010(adana(TURQUIE
السيد)CAGLAR ENER)عنوانه)ا))
 à((LOT(EL(WAFA(IMM(82(ETG(3
  NR 7       MOHAMMEDIA (8999

. MOHAMMEDIA(maroc
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد)CAGLAR ENER)عنوانه)ا))
 à((LOT(EL(WAFA(IMM(82(ETG(3
 NR 7       MOHAMMEDIA (8999

 OHAMMEDIA(maroc
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765546.
9Iم8

ديوان الخدامت

W.S SERVICE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشمط الشركة

ديوان الخدامت
شم ع احمد الخماس  قم)94 
سيدي قمسم)،)6333م،)سيدي)

قمسم املغرب
W.S SERVICE)شركة ذات)

اسؤولية احدودة ذات الشريك)
الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي حي)
 وهرة  قم)539)سيدي قمسم)-)

6333م)سيدي قمسم املغرب.
تغيير نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)
.(8345

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم تغيير) م)3)) فبراير) (39 املؤ خ في)
نشمط الشركة ان)»تحويل االاوال)-)
عمولة اسير الشركة)-)امون حفالت)

بيع) الفالحية-) »االشغمل  إلى) («
تركي9 اعدات) (- املبيدات الحشرية)
اشغمل) (- األ ض) قطعة  على  الري 
الخطط) وتطبيق  د اسة  (- اختلفة)

الز اعية-)بيع الكيممويمت الز اعية
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( االبتدائية بسيدي قمسم)

فبراير)م)3))تحت  قم)75.
8(3I

TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

 BUREAU D›ARCHITECTURE
EL IDRISSI

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 TRUST FOR LEGAL
CONSULTATION SARL

 RCE MAKKA MOKARAMA
 N°7 RUE SIOUL HAY OUAFAE (
ROUTE(SEFROU(،(30000،)فم3)

املغرب
 BUREAU D’ARCHITECTURE
EL IDRISSI)شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي اكت9)

 قم)8))عمم ة اكمت9 الخريف)
الطمبق)4)زاوية زنقة عبدالخملق)

طو يس و ابراهيم الروداني فم3)-)
33333)فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
65(99 :

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((5
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 BUREAU D’ARCHITECTURE EL

.IDRISSI



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4718

اهند3) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
اعمم ي.

اكت9) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الخريف) اكمت9  عمم ة  ((8  قم)
عبدالخملق) زنقة  زاوية  (4 الطمبق)
(- طو يس و ابراهيم الروداني فم3)

33333)فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد نو الدين االد ي�سي اليلولي)
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد نو الدين االد ي�سي اليلولي)
تجزئة) م) ك) م3م) عنوانه)ا)) قم)
الحديقة تغمت)33333)فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

السيد نو الدين االد ي�سي اليلولي)
تجزئة) م) ك) م3م) عنوانه)ا)) قم)
الحديقة تغمت)33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بفم3))بتم يخ)-)تحت  قم)-.

Iم)8

إئتممنية الوفمء

LOCATION RICHAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتممنية الوفمء
 79 الرقم) الفم�سي  عالل  شم ع 

سطمت)،)6333)،)سطمت املغرب
شركة) (LOCATION RICHAB

ذات املسؤولية املحدودة
الرقم) اإل تممعي  اقرهم  وعنوان 
،)شم ع شنقيط) حي السممعلة) (، (3(

سطمت)-)6333))سطمت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

6339 :
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LOCATION RICHAB

كراء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

السيم ات بدون سمئق.

الرقم) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

،)شم ع شنقيط) حي السممعلة) (، (3(

سطمت)-)6333))سطمت املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 843 ( (: طم ق) العماري  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد العماري عبد الغمني):)))83 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

((: اللطيف) عبد  العماري  السيد 

)83)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)

حصة) (83( ( (: السيد العماري عمر)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 83( ( (: السيد العماري عبد النبي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 83( ( (: بشير) العماري  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) طم ق  العماري  السيد 

دوا  العواارة اوالد سملم اوالد سعيد)

سطمت)6333))سطمت املغرب.

الغمني) عبد  العماري  السيد 

العواارة اوالد سملم) دوا   عنوانه)ا))

6333))سطمت) اوالد سعيد سطمت)

املغرب.

اللطيف) عبد  العماري  السيد 

العواارة اوالد سملم) دوا   عنوانه)ا))

6333))سطمت) اوالد سعيد سطمت)

املغرب.

عنوانه)ا)) عمر  العماري  السيد 

دوا  العواارة اوالد سملم اوالد سعيد)

سطمت)6333))سطمت املغرب.

النبي) عبد  العماري  السيد 

العواارة اوالد سملم) دوا   عنوانه)ا))

6333))سطمت) اوالد سعيد سطمت)

املغرب.

عنوانه)ا)) بشير  العماري  السيد 

دوا  العواارة اوالد سملم اوالد سعيد)

سطمت)6333))سطمت املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) طم ق  العماري  السيد 

دوا  العواارة اوالد سملم اوالد سعيد)

سطمت)6333))سطمت املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((5 بتم يخ) ( االبتدائية بسطمت)

م)3))تحت  قم)45/2021.

8((I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE RIWAQ TOYOUR

ALJANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUNORDWEST SARL

AU

 av(bir(anzarane(lot(idrissia

 bur(nour(2eme(etage(n15(atlas(،

30000،(fes(MAROC

 STE RIWAQ TOYOUR

ALJANA)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة)

الهواء)الجميل  قم)3م)بنسودة)-)

33333)فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

: م6579

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 7م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.RIWAQ TOYOUR ALJANA

تم ر) (– (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املالبس الجمهزة–)تصدير و استيراد-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

العمليمت) اختلف  عماة  وبصفة  (

املنقولة) العقم ية  اململية,) التجم ية,)

و غير املنقولة التي ان شأنهم توسيع)

نشمط الشركة)

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

(- بنسودة) 3م) الجميل  قم) الهواء)

33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: كيلة) العملي  عبد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: بوشفر) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد عبد العملي كيلة عنوانه)ا))

 33333 36)حي القد3 بنسودة)  قم)

فم3 املغرب.

عنوانه)ا)) بوشفر  احمد  السيد 

زنقة))م) قم)7)بنسودة)33333)فم3)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد عبد العملي كيلة عنوانه)ا))

 33333 36)حي القد3 بنسودة)  قم)

فم3 املغرب

عنوانه)ا)) بوشفر  احمد  السيد 

زنقة))م) قم)7)بنسودة)33333)فم3)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((3 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)334.

8(3I
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SAHEL ETAB

ste LP SAGUIA VIAJES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAHEL ETAB

 RUE MIRANE LOT 737

 HAY(EL(QODS(N(532،(70000،

LAAYOUNE MAROC

ste(LP(SAGUIA(VIAJES))شركة)

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي ادينة)

الوفمق  قم)333م)بلوك ب العيون)-)

73333)العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

34473 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 ste(LP(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

. SAGUIA VIAJES

وكملة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اسفم .

ادينة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

الوفمق  قم)333م)بلوك ب العيون)-)

73333)العيون املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد اابم ك عيلي)):))533)حصة)

بقيمة)53.333)د هم للحصة).

سملم) احمد  بواسمم   السيد 

د هم) (53.333 حصة بقيمة) (533   :

للحصة).

السيد اابم ك عيلي)):)533)بقيمة)

53.333)د هم.

(: سملم) احمد  بواسمم   السيد 
533)بقيمة)53.333)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( عيلي) اابم ك  السيد 
اسبمنيم)73333)العيون املغرب.

سملم) احمد  بواسمم   السيد 
حي) (3( 8)) قم) زنقة) عنوانه)ا))
العيون) (73333 ( العيون) (3( الوحدة)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( عيلي) اابم ك  السيد 

اسبمنيم)73333)العيون املغرب
سملم) احمد  بواسمم   السيدة 
حي) (3( 8)) قم) زنقة) عنوانه)ا))
الوحدة))3)العيون)))73333)العيون)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملعيون))بتم يخ)9))د نبر)

3)3))تحت  قم)3210/2020.
8(4I

STE FURAMIC SARL

STE LAME-DUCK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شم ع الفتواكي وابن)

الخطي9 عمم ة اختم ي الطمبق)
6) قم الشقة)3)،)63333،)و دة)

املغرب
  STE LAME-DUCK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي)49م 
زنقة سيدي اد يس))-)63333)و دة)

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

36559 :
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. LAME-DUCK SARL
تحويل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

االاوال افوض ادير شركة).
49م  (: اال تممعي) املقر  عنوان 
63333)و دة) (-( زنقة سيدي اد يس)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
((: ( القمد ) عبد  بنجعوط  السيد 
453)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)
السيد بنجعوط عبد الرحممن)):))553 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
القمد )) عبد  بنجعوط  السيد 
حي الهدى زنقة ابن عممد)) عنوانه)ا))

 قم)5م 63333)و دة املغرب.
الرحممن)) عبد  بنجعوط  السيد 
عنوانه)ا))حي الزيتون تجزئة بنميمون)
زنقة النبل  قم)م53م 63333)و دة)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الرحممن)) عبد  بنجعوط  السيد 
عنوانه)ا))حي الزيتون تجزئة بنميمون)
زنقة النبل  قم)م53م 63333)و دة)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)5م5.
8(5I

ايركمام

ميركاما سارل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

ايركمام
3م)طريق عبد هللا الهبطي امبين)
الطمبقين  قم)3))،)93333،)طنجة)

املغرب

ايركمام سم ل شركة ذات)
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة)
عواطف القطعة)63)عزي9 حمج)

قدو )-)93333)طنجة املغرب.
تحويل))املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي)

.53377
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)33)يوليوز)3م3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
عزي9) (63 »تجزئة عواطف القطعة)
93333)طنجة املغرب«) (- حمج قدو )
إلى)»3م)طريق عبد هللا الهبطي ام بين)
طنجة)) (93333  -  (3 الطمبقين  قم)

املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
غشت) 3م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

3م3))تحت  قم)7مم7)م.

8(6I

ايركمام

ميركاما سارل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ايركمام
3م)طريق عبد هللا الهبطي امبين)
الطمبقين  قم)3))،)93333،)طنجة)

املغرب
ايركمام سم ل شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة)

عواطف قطعة)63)عزي9 حمج قدو ))
- 93333)طنجة املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي)

.53377
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) )م3)) ينمير) م3) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
تفويت السيد))ة))احمد الحسمني)
ان) ا تممعية  حصة  (53 الخروبي)
)ة)) السيد) ( حصة لفمئدة) (53 أصل)
م3  بتم يخ) الخروبي  الحسمني  كوثر 

ينمير))م3).
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

فبراير) 3م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

)م3))تحت  قم)م66)3م.

8(7I

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

Parolis Maroc Services
إعالن اتعدد القرا ات

 La(Fiduciaire-Conseil(du

Maroc

 Bd(d’Anfa(7ème(Etage، 45

20000،(Casablanca(Maroc

  Parolis(Maroc(Services

»شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي:)43 

شم ع أنفم)-)-)الدا  البيضمء)املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي:)

9م3م)4.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3م)نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:))

األسم�سي) النظمم  صيمغة  إعمدة 

ذات) شركة  ( شكل) في  للشركة 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

لجميع) وفًقم  وتحديثهم  الوحيد 

بملفعل) إ راؤهم  تم  التي  التغييرات 

كمم هو اوضح في النسخة املرفقة ان)

النظمم األسم�سي املعدل

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:))

انح اإلشهمد الستقملة السيد أسماة)

األيوبي ان اهماه كمدير

على) ينص  الذي  (:3 قرا   قم)

غير) لفترة  اديرين  تعيين  اميلي:)

السيد بول تريهي املقيم) (• احدودة:)

السيد) (• (، ((Quebec( (Canada، في)

كيشو  سم اوجي املقيم في  مهو ية)

الهند)•)السيد بمنكمج دانوكم املقيم في)

 مهو ية الهند

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764765.

8(8I

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

PHONEO
إعالن اتعدد القرا ات

 La(Fiduciaire-Conseil(du

Maroc

 Bd(d’Anfa(7ème(Etage، 45

20000،(Casablanca(Maroc

PHONEO)»شركة ذات)

املسؤولية املحدودة ذات الشريك)

الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي:)43 

شم ع أنفم)-)-)الدا  البيضمء)املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي:)

3589)م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3م)نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:))

األسم�سي) النظمم  صيمغة  إعمدة 

ذات) شركة  ( شكل) في  للشركة 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

لجميع) وفًقم  وتحديثهم  الوحيد 

بملفعل) إ راؤهم  تم  التي  التغييرات 

كمم هو اوضح في النسخة املرفقة ان)

النظمم األسم�سي املعدل

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:))

انح اإلشهمد الستقملة السيد أسماة)

األيوبي ان اهماه كمدير

على) ينص  الذي  (:3 قرا   قم)

غير) لفترة  اديرين  تعيين  ( اميلي:)

السيد بول تريهي املقيم) (• احدودة:)

السيد) (• (، ((Quebec( (Canada، في)

كيشو  سم اوجي املقيم في  مهو ية)

الهند)•)السيد بمنكمج دانوكم املقيم في)

 مهو ية الهند

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

3

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764765.

8(9I

GUIDE COMPTABLE

GLOBAL 2M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن توارت)))عمم ة)4 

الطمبق)))شقة)4)بوزنيقة)،)33م3م،)

بوزنيقة املغرب

GLOBAL (M)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع)
عبد هللا بن يمسين عمم ة بيلدون)
الطمبق)5) قم)5 - 3333))الدا )

البيضمء)املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

475433 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GLOBAL (M

انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ي وخدامت اخرى.

عنوان املقر اال تممعي):)شم ع عبد)

هللا بن يمسين عمم ة بيلدون الطمبق)
البيضمء) الدا   ((3333  -  5 5) قم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: السيد اصطفى خصمل)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: السيد احمد الصحراوي)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد اصطفى خصمل عنوانه)ا))
3333م   بوزنيقة) الشيمحنه  دوا  

بوزنيقة املغرب.
الصحراوي) احمد  السيد 
بوزنيقة)) الو ود  حي  عنوانه)ا))

3333م))بوزنيقة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الصحراوي) احمد  السيد 
 959 بوزنيقة) الو ود  حي  عنوانه)ا))

3333م))بوزنيقة املغرب
السيد اصطفى خصمل عنوانه)ا))
3333م   بوزنيقة) الشيمحنه  دوا  

بوزنيقة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

أكتوبر)3)3))تحت  قم)749374.
833I

N(M CONSEIL-SARL

MARMOL TARABLOS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 9م, (
 ETAGE(N(4(،(62000،(NADOR

MAROC
MARMOL TARABLOS)شركة)

ذات اسؤولية احدودة ذات)
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)
33م)العمران سلوان))-)333)6 

النمظو  املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
: مم5م)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)
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اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MARMOL TARABLOS

و) بيع  (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

تركي9 الرخمم.

-)بيع و تركي9 املطمبخ العصرية.

-)التصدير و االستيراد..

عنوان املقر اال تممعي):) قم)33م 

النمظو ) (6(333 (- ( العمران سلوان)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: هشمم) النهم ي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) هشمم  النهم ي  السيد 

حي الخطمبي زنقة))3)عمم ة الجمم ك)

 قم)34  333)6)التمظو  املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هشمم  النهم ي  السيد 

حي الخطمبي زنقة))3)عمم ة الجمم ك)

 قم)34 333)6)النمظو  املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)38)فبراير)

م)3))تحت  قم)76).

Iم83

ايركمام

ميركاما سارل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ايركمام

3م)طريق عبد هللا الهبطي امبين)

الطمبقين  قم)3))،)93333،)طنجة)

املغرب

ايركمام سم ل شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي)

3م)طريق عبد هللا الهبطي امبين)

الطمبقين  قم)3) - 93333)طنجة)

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي)

.53377

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) 7م3)) ام 3) ((8 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

تفويت السيد))ة))عمر سو�سي)5) 

حصة ا تممعية ان أصل)5))حصة)

الحسمني) احمد  )ة)) السيد) ( لفمئدة)

الخروبي بتم يخ)8))ام 3)7)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

أبريل) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

7م3))تحت  قم)349م8م.

83(I

Afifa(BELHANA

YALABS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Afifa(BELHANA

شم ع)مم)ينمير٬)عمم ة ٲد ا ٬1 
الطمبق اٲلول٬)اكت9  قم)3)حي)

الداخلة،)83363،)ٲكمدير٬)املغرب

YALABS)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)

3م)اكر ،)بلوك)مم،)شم ع)7،)حي بئر)

أنز ان،)تيكيوين)-)83653)أكمدير،)

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي)

7م437.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 د نبر) 3م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

ايت) عثممن  )ة)) السيد) تفويت 

ان) ا تممعية  حصة  (33 حسمين)

)ة)) السيد) ( حصة لفمئدة) (33 أصل)

يمسين))هزام بتم يخ)3م)د نبر)3)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

فبراير) 6م) بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم)98335.

833I

M.B ABRAG

M.B ABRAG
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.B ABRAG

 67RUE CHEVALIER BAYARD

 5EME ETAGE N°6م BELVEDERE

الدا  البيضمء،)33)3)،)الدا )

البيضمء)املغرب

M.B ABRAG)شركة ذات)

اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي)67, 
زنقة الفم 3 بيم  الطمبق)5)الرقم)

6م,)بلفدير الدا  البيضمء)33)3) 

الدا  البيضمء)املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

: 85م445

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) 9م3)) شتنبر) ((3

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 M.B (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ABRAG
الترويج) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

العقم ي.
67,)زنقة) (: عنوان املقر اال تممعي)
6م,  الرقم) (5 الطمبق) بيم   الفم 3 
الدا ) ((3(33 البيضمء) الدا   بلفدير 

البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: افهوم) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
333م  (: افهوم) يوسف  السيد 

بقيمة)33.333م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) افهوم  يوسف  السيد 
السبع)) عين  54م) زنقة) (( االانية)

33)3))الدا  البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) افهوم  يوسف  السيد 
السبع)) عين  54م) زنقة) (( االانية)

33)3))الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

أكتوبر)9م3))تحت  قم)85م445.
834I

Afifa(BELHANA

YALABS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Afifa(BELHANA
شم ع)مم)ينمير٬)عمم ة ٲد ا ٬1 
الطمبق اٲلول٬)اكت9  قم)3)حي)

الداخلة،)83363،)ٲكمدير٬)املغرب
YALABS)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)

3م)اكر ،)بلوك)مم،)شم ع)7،)حي بئر)
أنز ان،)تيكيوين)-)83653)أكمدير،)

املغرب.
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تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي)

7م437.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 د نبر) )م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
تفويت السيد))ة))يمسين هزام)6م 
حصة ا تممعية ان أصل)66)حصة)
لفمئدة))السيد))ة))علي الهليل بتم يخ)

)م)د نبر)3)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
فبراير) 6م) بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم)98336.

835I

JINAN PROMOTION SARL

JINAN PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JINAN PROMOTION SARL
 AWAMA LOT AL MAJD
 RESIDENCE LOUBNA BLOC
RDC N° 6 AWAMA LOT AL 5م 
 MAJD RESIDENCE LOUBNA
(،BLOC( 15( RDC( N°( 6،( 90080

طنجة املغرب
شركة) (JINAN PROMOTION

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي)
 AWAMA LOT AL MAJD

 RESIDENCE LOUBNA BLOC 5م
RDC N° 6 - 93383)طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

: م333مم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 6م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 JINAN(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.PROMOTION

انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
عقم ي.

 AWAMA(:(عنوان املقر اال تممعي
 LOT AL MAJD RESIDENCE
 LOUBNA BLOC 5م RDC N° 6 -

93383)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

333.333.م)د هم،)اقسم كملتملي:
اد ي�سي) الحمج  ليلي  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  (3.633   :

للحصة).
السيد احمد السعيدي):))3.333 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
) ليلي) الواحد) عبد  ( ( ( السيد)
33م  733.م)حصة بقيمة) ( (: اد ي�سي)

د هم للحصة).
((: اد ي�سي) اد يس  ليلي  السيد 
833)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة
((: اد ي�سي) احمد  ليلي  السيد 
633)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)

.
السيد احمد  ليلي اد ي�سي):))333 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
اد ي�سي) الحمج  ليلي  السيد 
شم ع) الحبو3  3)تجزئة  عنوانه)ا))
33333)فم3) عالل بن عبد هللا م ج)

املغرب.
السيد احمد السعيدي عنوانه)ا))
مم  الفطواكي  قم) حممن  فلو يمل 

93333)طنجة املغرب.
) ليلي) الواحد) عبد  ( ( السيد)
اد ي�سي عنوانه)ا))شم ع اوالي  شيد)
تجزئة  يتشم د  قم36 93333)طنجة)

املغرب.
اد ي�سي) اد يس  ليلي  السيد 
اقماة) شم ع اوالي  شيد  عنوانه)ا))
طنجة) (93333 3م  بروكدير قم)

املغرب.
اد ي�سي) احمد  ليلي  السيد 
عين) وليلي  حي  ((5 عنوانه)ا)) قم)
تمو دات) عين  33مم5) تمو دات)

املغرب.

اد ي�سي) احمد  ليلي  السيد 
تجزئة املنصو ) 64م) فيال) عنوانه)ا))

53333)اكنم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
) ليلي) الواحد) عبد  السيد 
اد ي�سي عنوانه)ا))شم ع اوالي  شيد)
تجزئة  يتشم د  قم36 93333)طنجة)

املغرب
اد ي�سي) اد يس  ليلي  السيد 
اقماة) شم ع اوالي  شيد  عنوانه)ا))
طنجة) (93333 3م  بروكدير قم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)8)393).

836I

مليمء)الحيرش

 STE IRON SERVICES
SARLAU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مليمء)الحيرش
 قم)4)تجزئة عمم )،)4353)،)

سيدي بنو  املغرب
 STE IRON SERVICES SARLAU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)

39)شم ع بير علي سيدي بنو  سيدي)
بنو )4353))سيدي بنو  املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
(973 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (33
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.IRON SERVICES SARLAU
بإيجمز) الشركة  غرض 
 CONSTRUCTION  :
 METALLIQUES ET FABRICATION

.MECANIQUE
 39 :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
شم ع بير علي سيدي بنو  سيدي بنو )

4353))سيدي بنو  املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

3.333.333م)د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: القديوي) ايوب  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) القديوي  ايوب  السيد 
بنو ) سيدي  علي  بير  شم ع  (39  قم)

4353))سيدي بنو  املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) القديوي  ايوب  السيد 
بنو ) سيدي  علي  بير  شم ع  (39  قم)

4353))سيدي بنو  املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بنو ) بسيدي  االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3877.
837I

ste(cofiguer(sarl

STE KABODI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb(1(etage(n3
guercif(،(35100،(guercif(maroc

STE KABODI))شركة ذات)
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع)
احمد الخماس,اكت9  قم),الطمبق)

االول))الك همشمي)م رسيف.)-)
33م35) رسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية)
املحدودة)
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 قم التقييد في السجل التجم ي):)

EN COURS

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. KABODI

خدامت) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

النظمفة,والبستنة,اشغمل اختلفة))او)

البنمء,بيع وشراء)االالت الطبية.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

احمد الخماس,اكت9  قم),الطمبق)

(- م رسيف.) همشمي) الك  ( االول)

33م35) رسيف املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة انم  ارزوك):))733)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 333 ( (: ارزوك) ( كوثر) ( السيدة)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة انم  ارزوك عنوانه)ا))حي)

33م35) رسيف) النكد  رسيف)

املغرب.

عنوانه)ا)) ارزوك  كوثر  السيدة 

حي النكد  رسيف)33م35) رسيف)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة انم  ارزوك عنوانه)ا))حي)

33م35) رسيف) النكد  رسيف)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)1005/2021.

838I

 MOGADOR(اوكمدو  أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

العبيدات اكري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اوكمدو  أسيست آند سيرفيس)

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
 قم)))حي بمب دكملة شم ع واد)

املخمزن الشقة  قم)3)بملطمبق)

الثمني))الصويرة الصويرة،)44333،)

الصويرة املغرب

العبيدات اكري))شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي)

اسمكنة لدى شركة)»ام اند بي)
سيليبرايشن)»)اقرهم بمملحل التجم ي)
 قم)3م)سوق  ممعة اكرض تمنم )))

إقليم الصويرة)-)44333)الصويرة)

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

: م557

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) )م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

العبيدات اكري).

:)اقمول في) غرض الشركة بإيجمز)

التدبير والتسيير الفالحي).

اسمكنة) (: عنوان املقر اال تممعي)

لدى شركة)»ام اند بي سيليبرايشن)»)
اقرهم بمملحل التجم ي  قم)3م)سوق)

 ممعة اكرض تمنم )))إقليم الصويرة)

- 44333)الصويرة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 343 ( (: اتريمش) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد عزيز سيعود):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد  شيد سيعود):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اتريمش  احمد  السيد 

55م)تجزئة املنزه)))الصويرة الجديدة)

الصويرة))44333)الصويرة املغرب.

السيد عزيز سيعود عنوانه)ا))دوا )

العبيدات اوالي بوز قطون الصويرة))

44333)الصويرة املغرب.

عنوانه)ا)) سيعود  السيد  شيد 
بوز قطون) اوالي  العبيدات  دوا  

الصويرة)44333)الصويرة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا))) اتريمش  احمد  السيد 

55م)تجزئة املنزه)))الصويرة الجديدة)

الصويرة))44333)الصويرة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملصويرة))بتم يخ)6م)فبراير)

م)3))تحت  قم)58.

839I

KEN.BOUI SERVICES

 BENHAOIR IMPORT
EXPORT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES

الشقة)8)الطمبق)4)عمم ة النجوم)

شم ع البكمي لهبيل)،)63333،)بركمن)

املغرب

 BENHAOIR IMPORT

EXPORT)شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع)

البكمي لهبيل الطمبق الرابع الشقة)8 

عمم ة اننجوم بركمن)-)63333)بركمن)

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)

7639 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BENHAOIR IMPORT EXPORT

غرض الشركة بإيجمز):)االستيراد و)

التصدير كل االليمت الصنمعية).

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

البكمي لهبيل الطمبق الرابع الشقة)8 

63333)بركمن) (- عمم ة اننجوم بركمن)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد بنهوا  احمد):))33م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد بنهوا  احمد عنوانه)ا))حي)

)م)سلوان) خراط شم ع الشمون  قم)

النمظو )333)6)النمظو  املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد بنهوا  احمد عنوانه)ا))حي)

)م)سلوان) خراط شم ع الشمون  قم)

النمظو )333)6)النمظو  املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( ببركمن) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)91/2021.

843I
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EXCELLENTIA(Consulting

CONTRACT-YN
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXCELLENTIA(Consulting
5))زنقة سليممن عزاي الطمبق)

6)اكت9)6م)شم ع الز قطوني)
الدا البيضمء)،)3363)،)

الدا البيضمء)املغرب
CONTRACT-YN)شركة ذات)
اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي)

 Casablanca,(202(BD
 ABDELMOUMEN N°5 RDC -
(3363 CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
488593 :

6م  عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 د نبر)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CONTRACT-YN
(: بإيجمز) الشركة  غرض 
 Bureau( d’étude( technique( ou
 scientifique( pour( des( projets
 de( bâtiments,( constructions( et

.immobiliers
اال تممعي) املقر  عنوان 
 Casablanca,( 202( BD  :
 ABDELMOUMEN N°5 RDC -

.(3363 CASABLANCA MAROC
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
333.م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد)Said(AHRIKA(:((10)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) (Said( AHRIKA السيد)
 CHEMIN DU PETIT MONT مم 
 SOLU 773)م NOISY SUR
 ECOLE FRANCE 773)م NOISY

.SUR ECOLE FRANCE
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) (Said( AHRIKA السيد)
 CHEMIN DU PETIT MONT مم 
 SOLU 773)م NOISY SUR
 ECOLE FRANCE 773)م NOISY

SUR ECOLE FRANCE
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 35 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))7)764.
84(I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

FRIGO ZAYD BOUMYA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE,(AUDIT(&

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR(RMA(APPT(102(،(30000،
FES MAROC

 FRIGO ZAYD BOUMYA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي شقة)
بملطمبق االول حي فرح بواية))-)

54م54)ايدلت املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)
.(3(9

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) م)3)) فبراير) 3م) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
»933.333)د هم«)أي ان)»33.333م 

عن) د هم«) »333.333.م) إلى) د هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( االبتدائية بميدلت)

م)3))تحت  قم)50/2021.
843I

EXCELLENTIA(Consulting

 RATP DEV DIGITAL HUB
MAROC

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXCELLENTIA(Consulting
5))زنقة سليممن عزاي الطمبق)

6)اكت9)6م)شم ع الز قطوني)
الدا البيضمء)،)3363)،)الدا البيضمء)

املغرب
 RATP DEV DIGITAL HUB
MAROC)شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي)

 BD ABDELMOUMEN (3(
 N(5(,(Casablanca(-(20360

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي):)
489483

7م  عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
نونبر)3)3))تم إعداد القمنون األسم�سي)
لشركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 RATP (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.DEV DIGITAL HUB MAROC
(: بإيجمز) الشركة  غرض 
 La( conception,( l’édition,
 l’exploitation,( la
 commercialisation( et( la
 maintenance( de( logiciels

.informatiques

(: اال تممعي) املقر  عنوان 

 BD ABDELMOUMEN  (3(

 N( 5( ,( Casablanca( -( 20360

.CASABLANCA MAROC

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53(.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 RATP الشركة)

DEVELOPPEMENT :  5.3(3)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

 RATP الشركة)

 ,54 عنوانه)ا)) (DEVELOPPEMENT

 quai(de(la(Rapée(-(75012(PARIS(

.(France((75012(Paris(France

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

 Philippe( Jean-Pierre السيد)

 Rue  7 ( ( عنوانه)ا)) (RATTO

  Abderrahmane( EL( KAWAKIBI

 Gauthier( ( 20000( Casablanca

Maroc

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)6)م765.

844I

N(M CONSEIL-SARL

Z2C DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

Z(C DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

الحسن االول  قم 46) بلوك 

السكو ي  قم 38 - 333)6 النمظو  

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي):)

535م)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 6م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 Z(C (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجمز):)-)التصدير)

و االستيراد.

-)توزيع الحلويمت و العواصير..

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

بلوك) ((46 االول  قم) الحسن 

38 - 333)6)النمظو ) السكو ي  قم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد الزوح احمد):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: ارزوق) شعبمني  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) احمد  الزوح  السيد 

 6(333 حي القد3 العروي النمظو )

النمظو  املغرب.

السيد شعبمني ارزوق عنوانه)ا))

النمظو ) شيكر  بني  اهرويم  دوا  

333)6)النمظو  املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  الزوح  السيد 

 6(333 حي القد3 العروي النمظو )

النمظو  املغرب

السيد شعبمني ارزوق عنوانه)ا))

النمظو ) شيكر  بني  اهرويم  دوا  

333)6)النمظو  املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)38)فبراير)

م)3))تحت  قم)77).

845I

ايركمام

ميركاما

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ايركمام

3م)طريق عبد هللا الهبطي امبين)

الطمبقين  قم)3))،)93333،)طنجة)

املغرب

ايركمام))شركة ذات املسؤولية)

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة)

عواطف قطعة)63)عزي9 حمج قدو )

- 93333)طنجة املغرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي)

.53377

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) )م3)) أكتوبر) 5م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

كوثر الحسمني) )ة)) تفويت السيد)

ان) ا تممعية  حصة  ((5 الخروبي)

)ة)) السيد) ( حصة لفمئدة) (53 أصل)

5م  الحسمني الخروبي بتم يخ) ( احمد)

أكتوبر))م3).

كوثر الحسمني) )ة)) تفويت السيد)

ان) ا تممعية  حصة  ((5 الخروبي)

)ة)) السيد) ( حصة لفمئدة) (53 أصل)

عمر سو�سي بتم يخ)5م)أكتوبر))م3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

نونبر) (35 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

)م3))تحت  قم)4348مم.

846I

Marrous(bird(sarl

Marrous bird sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Marrous(bird(sarl

 Hay(mabrouka(rue(21(n(50(،

20700،(Casablanca(Maroc

Marrous(bird(sarl))شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي)م5م 

 rue(Oussama(brou(zaid(etg(2

 cite(gauche(N(G(maarif(((-(20370

Casablanca(Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

: 3م9مم

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  ((3(3 يونيو) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. Marrous(bird(sarl

 Import (: بإيجمز) الشركة  غرض 

 et(export((MD(ou(intermédiaire

.effectuant((négociant

 rue عنوان املقر اال تممعي):)م5م

 Oussama( brou( zaid( etg( 2( cite

 gauche( N( G( maarif( ( ( -( 20370

.Casablanca(Maroc

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد)Marrous(najib)عنوانه)ا))

  Hay( mabrouka( rue( 21( n( 50

.20700(Casablanca((Maroc

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد)Marrous(najib)عنوانه)ا))

 Hay( mabrouka( rue( 21( n( 50

20700(Casablanca((Maroc

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (9 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

يونيو)3)3))تحت  قم)-.

847I

اكت9 احمامة

RAMOMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اكت9 احمامة

46م،)شم ع عالل بن عبدهللا)،)

333)9،)العرائش املغرب

RAMOMO)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا )

 قمدة دائرة وإقليم العرائش)-)

333)9)العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

5843 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.RAMOMO

غرض الشركة بإيجمز):)بيع وشراء)

التجهيزات واملعدات املنزلية بملجملة،)

واآلالت املنزلية..

عنوان املقر اال تممعي):)دوا   قمدة)

 9(333 (- العرائش) وإقليم  دائرة 

العرائش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
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الشركة:)) ابلغ  أسممل 

63.333,33)د هم،)اقسم كملتملي:

 (33 ( (: السيد احمد بن سعيد)

حصة بقيمة)3.333))د هم للحصة).

 (33 ( (: السيد  حمل بن البصرة)

حصة بقيمة)3.333))د هم للحصة).

 (33 ( (: الحراق) احمد  السيد 

حصة بقيمة)3.333))د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد بن سعيد عنوانه)ا))

دوا   قمدة))333)9)العرائش املغرب.

السيد  حمل بن البصرة عنوانه)ا))

دوا   قمدة)333)9)العرائش املغرب.

عنوانه)ا)) الحراق  احمد  السيد 

حي الشرفمء) ممعة السمحل)333)9 

العرائش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد احمد بن سعيد عنوانه)ا))

دوا   قمدة)333)9)العرائش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملعرائش))بتم يخ)9))ينمير)

م)3))تحت  قم)63.

848I

FRIEND TERRE MAROC

 FRIEND TERRE MAROC -

FTM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FRIEND TERRE MAROC

 FES(FES،(30000،(FES

MAROC

 FRIEND TERRE MAROC

FTM -))))شركة ذات املسؤولية)

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي))زنقة)

ايجمص  قم)56))حي زازا السعمدة))-)

33333)فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)

 قم التقييد في السجل التجم ي)

: 69م66

 34 عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.   FRIEND TERRE MAROC - FTM
اقمول) (- (: غرض الشركة بإيجمز)

أعممل اختلفة))طرق،)صرف صحي،)

العماة)،) )األشغمل  امليمه) إادادات 

أعممل الحفر،)أشغمل كبرى)

املتعلقة) األشغمل  اقمول  (-

بملكهربمء)والشبكمت املختلفة

استيراد وبيع وتوزيع اإلادادات) (-

واألدوات الكهربمئية واملعدات
زنقة) ( (: اال تممعي) املقر  عنوان 

ايجمص  قم)56))حي زازا السعمدة))-)

33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة أايمة ز وق):))533)حصة)

بقيمة)53.333,33)د هم للحصة).

حصة) (533 ( (: ز وق) أدم  السيد 

بقيمة)53.333,33)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ز وق  أايمة  السيدة 

تجزئة فضل هللا طريق) (3 فيال  قم)

ايموزا )33333)فم3 املغرب.

فيال) السيد أدم ز وق عنوانه)ا))
 قم)3)تجزئة فضل هللا طريق ايموزا )

33333)فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بعسو  عسو  السيد 
 قم)33))ك)3)تجزئة الحديقة تغمت))

33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)687.

849I

اكت9 املحمسبة

BOULMANI TRANSPORT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اكت9 املحمسبة

6م)زنقة سال السعمدة)))،)

5333م،)الخميسمت املغرب

 BOULMANI TRANSPORT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي)573 

حي الجديد واملم3))-)5333م 

الخميسمت املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

: 73م9)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BOULMANI TRANSPORT

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املستخداين لحسمب الغير).

حي) (573 (: عنوان املقر اال تممعي)

الجديد واملم3))-)5333م)الخميسمت)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عبدالرحيم بوملمني):))333.م 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

بوملمني) عبدالرحيم  السيد 
قرية ولجة السلطمن أيت) عنوانه)ا))

ايمون)5333م)الخميسمت املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
بوملمني) عبدالرحيم  السيد 
قرية ولجة السلطمن أيت) عنوانه)ا))

ايمون)5333م)الخميسمت املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
8م  بتم يخ) ( بملخميسمت) االبتدائية 

ينمير)م)3))تحت  قم)3م.
853I

SOCIETE RKF CONSULTING

 andalusian ornate decor 
morocco

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOCIETE RKF CONSULTING
 N3م5م AVENUE MER

 MORTE HAY RYAD RTE DE
 SFROU(FES(،(30000،(FES

MAROC
 andalusian(ornate(decor 
morocco))شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)م) 
تجزئة الوفمء)الحي الصنمعي بنسودة)

فم3)-)33333)فم3 املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي)
377م5.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 أكتوبر) 3م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
هشمم) اوالي  )ة)) السيد) تفويت 
ان) ا تممعية  حصة  33م) اكزا ي)
)ة)) السيد) ( 33م)حصة لفمئدة) أصل)
شتنبر) (33 بتم يخ) اكزا ي  انصف 

.(3(3
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
د نبر) م3) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

3)3))تحت  قم)3868.
Iم85

CGA MED CONSULTING SARL)))اـكـتـ9)

الـخـداــمت فـي الـمحـمسبـة،)االستشم ات الـقـمنـونـيـة،)

الـجـبـمئـيـة وتـنـظـيـم الشـركــــــمت

 TAC 2 CENTER « Par «
» abréviation » T2C

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CGA MED CONSULTING
SARL)))اـكـتـ9 الـخـداــمت فـي)

الـمحـمسبـة،)االستشم ات الـقـمنـونـيـة،)
الـجـبـمئـيـة وتـنـظـيـم الشـركــــــمت

 RUE HAY HAYANNI N (3
 LOCAL(B(،(90000،(TANGER

MAROC
 TAC(2(CENTER(«(Par(«

abréviation(»(T2C)«))شركة ذات)
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي))3 
طريق امالبمطم)،)إقماة ايرا فلو يس)
،)برج  قم)5 - 93333))طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

: 9)))مم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 TAC (« (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)
 2( CENTER( «( Par( abréviation( »

. » T(C
تهدف) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
اآلتي) األغراض  تحقيق  إلى  الشركة 
)غير) ( :)سواء)ابمشرة أو بصفة) بيمنهم)
أو) بمملسمهمة  أو  لنفسهم  (، ابمشرة)
العمواية) اإلدا ة  أو  الغير  لحسمب 
ذلك) و  االاتيمز،) ( ذات) املصملح  أو 

بمملغرب أو بأي بلد آخر:)))

)اإلنعمش العقم ي
العقم ات،) وبيع  ميع  اقتنمء)
التجهيز عن) إعمدة  للبنمء،) أو  املبنية 
و تشييد كل) طريق  ميع األشغمل،)

البنميمت.
استغاللهم) أو  البنميمت  هذه  كراء)

بجميع الطرق.)
والبيع) العمم ات  تشييد  و  إنشمء)

الكلي أو الجزئي للشقق والفيالت.
تسيير) بيع،) اقتنمء،) املشم كة،)
ذات) الشركمت  و  املقموالت   ميع 

الهدف املتشمبه أو املتقم ب.
العمليمت) العموم،) ميع  على  و 
املنقولة أو الثمبتة,) التجم ية,) اململية,)
غير) أو  ابمشرة  بطريقة  املرتبطة 
أو) اشمبهة  الشركة  بمهمم  ابمشرة 
اقم بة أو يمكنهم تسهيل نمو و ازدهم )

الشركة.
عنوان املقر اال تممعي):))3)طريق)
برج) (، إقماة ايرا فلو يس) (، امالبمطم)

 قم)5 - 93333))طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 (33 ( (: والي) علمي  السيد  ضم 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 433 ( (: والي) علمي  اراد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 (33 ( (: علمي والي) ( السيد كممل)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 (33 ( (: والي) علمي  ( السيد كريم)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد  ضم علمي والي عنوانه)ا))
شم ع اوالي  شيد تجزئة الرزق  قم)

3م 93333)طنجة املغرب).
السيد اراد علمي والي عنوانه)ا))
 5 ا ديتي  قم) تجزئة  بوبمنة  طريق 

93333)طنجة املغرب).
السيد كممل))علمي والي عنوانه)ا))
شم ع السالم زنقة اليلية عمم ة دالل)
م3  93333)طنجة) 7)الشقة) الطمبق)

املغرب).

السيد كريم))علمي والي عنوانه)ا))

9))اجمع أوكمليفوتس بوبمنة)93333 

طنجة املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد  ضم علمي والي عنوانه)ا))

شم ع اوالي  شيد تجزئة الرزق  قم)

3م 93333)طنجة املغرب)

السيد اراد علمي والي عنوانه)ا))

 5 ا ديتي  قم) تجزئة  بوبمنة  طريق 

93333)طنجة املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((6 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)38638).

85(I

HYAT MEDIOUNA

HYAT MEDIOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

HYAT MEDIOUNA

-)الدا  البيضمء)املغرب)-)

الدا  البيضمء)املغرب،)3333)،)

CASABLANCA MAROC

HYAT MEDIOUNA)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي)3م 
زنقة أحمد املجمطي إقماة لزال9)
الطمبق)م) قم)8  - 3)33))الدا )

البيضمء))املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)

م48743.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) م)3)) فبراير) (39 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) »374.333.م)

»474.333.م  إلى) د هم«) »33.333م)

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))76578.

853I

Société(exploitation(du(cinéma(RIF

 SOCIETE D›EXPLOITATION
DU CINEMA RIF

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

 فع  أسممل الشركة

 Société(exploitation(du
cinéma(RIF

الدا البيضمء)3م)شم ع الجيش)
امللكي)،)35م3)،)الدا البيضمء)

املغرب
 SOCIETE D’EXPLOITATION

DU CINEMA RIF))شركة ذات)
اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي)

الدا البيضمء)3م)شم ع الجيش امللكي))
- 35م3))الدا البيضمء)املغرب).

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي)

.(5493
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) م)3)) فبراير) (33 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) »333.)8م.م)
»333.)8).م  إلى) د هم«) »33.333م)
اقمصة) إ راء) ( (: طريق) عن  د هم«)
اع ديون الشركة املحددة املقدا  و)

املستحقة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765837.
855I

SOFIMARK

LATIS INVEST
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOFIMARK
 RUE OUM RABII RES

 NAKHIL ETG ( IMM N°مم
 GUELIZ MARRAKECH RUE

 OUM RABII RES NAKHIL
 ETG ( IMM N°مم GUELIZ

 MARRAKECH،(40000،
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Marrakech(maroc
LATIS INVEST)شركة ذات)
اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي اقماة)
املنم )4  43-))عمم ة))))الطمبق الرابع)
شقة)6م) ليز)-)433333))اراكش))

املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي)
م53)3م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت) م)3)) ينمير) (38 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
اليم3 الكحل) ( )ة)) تفويت السيد)
أصل) ان  ا تممعية  حصة  333.م)
)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  333.م)

املهدي الكحل بتم يخ)38)ينمير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3576)م.
857I

CABINET ZIZI MA

AIRMARO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ZIZI MA
شم ع الحسن الشمدلي عمم ة بنمني)
8م)اكت9 بمم بين الطبقين)،)93373،)

طنجة املغرب
AIRMARO)شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة)
املجد زنقة الالذقية عمم ة)38)املحل)

 قم)م - 93383)طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي):)
753)مم

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) فبراير) م3)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AIRMARO

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع املحلية والدولية.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

38)املحل) املجد زنقة الالذقية عمم ة)
 قم)م - 93383)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: هند) لعميم  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) هند  لعميم  السيدة 

اجمع ديم  طنجة اجموعة)مم)عمم ة)
5) قم)3 93333)طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هند  لعميم  السيدة 

اجمع ديم  طنجة اجموعة)مم)عمم ة)
5) قم)3 93333)طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م3م39).

858I

Société(exploitation(du(cinéma(RIF

 SOCIETE D›EXPLOITATION 

DU CINEMA RIF
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض  أسممل الشركة

 Société(exploitation(du

cinéma(RIF

الدا البيضمء)3م)شم ع الجيش)

امللكي)،)35م3)،)الدا البيضمء)

املغرب

 SOCIETE D’EXPLOITATION 
DU CINEMA RIF)شركة ذات)

اسؤولية احدودة ذات الشريك)
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي)
الدا البيضمء))3م)شم ع الجيش)
امللكي))-)35م3))الدا البيضمء))

املغرب).
خفض  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)
.(5493

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) م)3)) فبراير) (33 في) املؤ خ 
بمبلغ) الشركة  خفض  أسممل 
ان) أي  د هم«) »333.)8م.م) قد ه)
»33.333م  إلى) د هم«) »333.)8).م)

د هم«)عن طريق):)-.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765837.
859I

FMCOMPTA(-(Comptable(Agréé

DROPTECH
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FMCOMPTA(-(Comptable
Agréé

 Basma(1,(GH5,(Imm(26,
 Appt(n°6(Ain(Sebaa(،(20250،

Casablanca(Maroc
DROPTECH)شركة ذات)

اسؤولية احدودة ذات الشريك)
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة)7 
الرقم)5)الطمبق الثمني الشقة  قم)4 
سعمدة سيدي البرنو�سي)-)3م36) 

الدا البيضمء)املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
493359 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DROPTECH

و) -)شراء) (: غرض الشركة بإيجمز)

بيع اآلالت الصنمعية والقطع واملواد)

و األدوات واملنتو مت الصنمعية

-)أشغمل اختلفة

-)االستشم ة والتكوين و الخدامت)

املرتبطة بنشمط املقمولة

-)استيراد وتصدير.

 7 زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 4 5)الطمبق الثمني الشقة  قم) الرقم)

3م36)  (- البرنو�سي) سيدي  سعمدة 

الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد الخنتو ي نبيل)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد الخنتو ي نبيل عنوانه)ا))

 ( إقماة) أ  بلوك  السعمدة  تجزئة 

الد وة) ((6(3( الد وة) 4م)  قم)

الدا البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

كلتوم عنوانه)ا)) املكموي  السيدة 
4) يمض الفردو3) 7مم)سكتو )  قم)

توالل اكنم3)3مم53)توالل اكنم3)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

 5553 تحت  قم) م)3)) فبراير) 6م)

)م76574).

863I
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build(work

SEIGNEUR ADAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

build(work
حي الهنمء)3)زنقة)37) قم)67 

الشقة  قم)3)طنجة)،)93333،)

طنجة املغرب

 SEIGNEUR ADAM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي):)تجزئة)

االندلس  قم القطعة)م3)احل)م3 

تجزئة االندلس  قم القطعة)م3 

احل)م3 93333)طنجة املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي)

.87335 :

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

م)3))تقر  حل) 38)فبراير) املؤ خ في)

شركة) (SEIGNEUR ADAM SARL

ابلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)

اقرهم اإل تممعي تجزئة االندلس  قم)

القطعة)م3)احل)م3)تجزئة االندلس)
 93333 م3  احل) م3) القطعة)  قم 

طنجة املغرب نتيجة لكوفيد)9م.

و عين:

و) أكدي  ( عبدالسالم) السيد)ة))

عنوانه)ا))شم ع الحزام األخضر زنقة)
تطوان املغرب) (93333 3م   63) قم)

كمصفي))ة))للشركة.

السيد)ة))لبنى))املرابط و عنوانه)ا))

م3  القطعة) األندلس  قم  تجزئة 

)ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (93333

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

تجزئة) وفي  م)3)) فبراير) (38 بتم يخ)

م3  احل) م3) االندلس  قم القطعة)

م3  القطعة) االندلس  قم  تجزئة 

احل)م3 93333)طنجة املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (3( بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3)3م.

Iم86

إسترليس

 إس ديجيتال
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إسترليس

تجزئة انمزل  7م زنقة بشير  لعلج   لو 

لوفر سنتر  قم 3) طمبق 4 اعم يف ، 

3343)، الدا البيضمء املغرب

 إ3 ديجيتمل شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  334 شم ع 

إبراهيم  وداني بنمية الشفمء الطمبق 5 

شقة  قم 3م - 3383) الدا البيضمء 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

485553

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (39

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

إ3) ( (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

ديجيتمل.

غرض الشركة بإيجمز):)استشم ات)

وتد ي9 في إدا ة األعممل.

 334 ( (: اال تممعي) املقر  عنوان 

الشفمء) بنمية  إبراهيم  وداني  شم ع 

 (3383  - 3م  شقة  قم) (5 الطمبق)

الدا البيضمء)اململكة املغربية.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

((: اهيرو) الزهراء) فمطمة  ( السيدة)

33م)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

اهيرو) الزهراء) فمطمة  ( السيدة)

البديع) القصر  زنقة  (5 ( عنوانه)ا))

الدا البيضمء) ((3393  ( فرانس فيل)

اململكة املغربية.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

اهيرو) الزهراء) فمطمة  ( السيدة)

البديع) القصر  زنقة  (5 ( عنوانه)ا))

الدا البيضمء) ((3393  ( فرانس فيل)

اململكة املغربية

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

4م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)73)م76.

86(I

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

MONDIAL PHONE

إعالن اتعدد القرا ات

 La(Fiduciaire-Conseil(du

Maroc

 Bd(d’Anfa(7ème(Etage، 45

20000،(Casablanca(Maroc

MONDIAL PHONE)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي:)43 

شم ع أنفم)-)-)الدا  البيضمء)املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي:)

43699م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)39)فبراير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:))

األسم�سي) النظمم  صيمغة  إعمدة 

ذات) شركة  ( شكل) في  للشركة 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

لجميع) وفًقم  وتحديثهم  الوحيد 

بملفعل) إ راؤهم  تم  التي  التغييرات 

كمم هو اوضح في النسخة املرفقة ان)

النظمم األسم�سي املعدل

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:))
انح اإلشهمد الستقملة السيد أسماة)

األيوبي ان اهماه كمدير
على) ينص  الذي  (:3 قرا   قم)
غير) لفترة  اديرين  تعيين  ( اميلي:)
السيد بول تريهي املقيم) (• احدودة:)
السيد) (• (، ((Quebec( (Canada، في)
كيشو  سم اوجي املقيم في  مهو ية)
الهند)•)السيد بمنكمج دانوكم املقيم في)

 مهو ية الهند
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

3
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764766.

863I

WIFAK GESTION

COSMOMAROC
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

WIFAK GESTION
شم ع عبد العملي بنشقرون)

اكمت9 زين9 طمبق  قم)))اكت9  قم)
8).)،)33333،)فم3 املغرب

COSMOMAROC))شركة ذات)
اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي القطعة)
 قم)3م)التجزئة  مد بن ايمون عين)
البيضمء)طريق صفرو)-)33333)فم3)

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)
.(5957

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) 9م3)) أبريل) 5م) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
»933.333)د هم«)أي ان)»33.333م 
عن) د هم«) »333.333.م) إلى) د هم«)
إدامج احتيمطي أو أ بمح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدا  في  أ3 اململ.
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((3 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

9م3))تحت  قم)1521/2019.
864I

إسترليس

استريليس
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

إسترليس
تجزئة انمزل))7م)زنقة بشير))
لعلج)))لو لوفر سنتر  قم)3))طمبق)

4)اعم يف)،)3343)،)الدا البيضمء)
املغرب

استريليس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع)
عبد املوان)7م)سمحة بمستو  بنمية)
بمستو  طمبق)))شقة))  - 3363)  

الدا البيضمء))اململكة املغربية.
تحويل))املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي)

.44337
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم)) ((3(3 أكتوبر) 4م) في) املؤ خ 
الحملي) اال تممعي  املقر  ( تحويل)
7م  املوان) »شم ع عبد  للشركة ان)
طمبق) بمستو   بنمية  بمستو   سمحة 
الدا البيضمء)) ( ((3363  -   ( شقة) ((
)تجزئة انمزل) (« إلى) اململكة املغربية«)
لو لوفر سنتر) ( ( زنقة بشير لعلج) 7م)
   (3343 (- اعم يف) (4 طمبق) ((3  قم)

الدا البيضمء)))اململكة املغربية«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)7م7639.
865I

BEN.COMPTA

SGC TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

BEN.COMPTA
شم ع الد فوفي عمم ة اإلتحمد)
السكنية الطمبق الثمني  قم)7م 

OUJDA MAROC(،63333(،(و دة
SGC TRAVAUX)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة)

عوا ة  قم)37)زنقة عوا ة  قم)37 
63333)و دة املغرب.

تحويل))املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي)

.33833
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)م3)د نبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
زنقة عوا ة) (37 »زنقة عوا ة  قم)
إلى) املغرب«) و دة  (63333  37  قم)
)م  9م) قم) »حي الفتح الزا ي زنقة)

OUJDA 63333 OUJDA))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)545.
866I

إئتممنية  زقي)»ذ. زقي هشمم«)احمس9 اعتمد

 SOCIETE UNION HIGH 
TRAVEL UNIHIT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

إئتممنية  زقي)»ذ. زقي هشمم«)
احمس9 اعتمد

 قم)7م)شقه)5م)زنقه انتسيرابي)،)
53333،)اكنم3 املغرب

 SOCIETE UNION HIGH 
TRAVEL UNIHIT)شركة ذات)

اسؤولية احدودة ذات الشريك)
الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)مم 
بمب الحجر سيدي اعمر))))53333 

اكنم3 املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)
85م33.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر ) 5م3)) غشت) (33 في) املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة) حل شركة 
 SOCIETE ( الوحيد) الشريك  ذات 
  UNION HIGH TRAVEL UNIHIT

ابلغ  أسمملهم)3.333))د هم وعنوان)
اقرهم اإل تممعي  قم)مم)بمب الحجر)
اكنم3) (53333 ( ( ( اعمر) سيدي 

املغرب نتيجة ل):)سوء)التسيير)
عدم و وود سيولة.

مم  و حدد اقر التصفية ب  قم)
 53333 ( ( ( بمب الحجر سيدي اعمر)

اكنم3 املغرب.)
و عين:

و) اشلحي  ( احمد) السيد)ة))
الصحراء) تجزئة  ((5 عنوانه)ا))
)ة)) 53333)اكنم3 املغرب كمصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)66.
867I

BEN.COMPTA

COOLSHIKA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN.COMPTA
اإلتحمد) عمم ة  الد فوفي  شم ع 
السكنية الطمبق الثمني  قم)7م)و دة)

OUJDA MAROC(،63333(،
ذات) شركة  (COOLSHIKA
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة)
ب63)تجزئة السالاة فالج �سي)
لخضر)-)63333)و دة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
: م3654

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.COOLSHIKA

-االستراد)) (: غرض الشركة بإيجمز)

والتصدير

املنزلية) االدوات  بمزا   -حيمزة 

البالستيكية) التجميل  استحضرات 

بملتقسيط.
عنوان املقر اال تممعي):)زنقة ب63 

(- لخضر) �سي  فالج  السالاة  تجزئة 

63333)و دة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد حدو�سي احمد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد حدو�سي احمد عنوانه)ا))

 76 ا3  قم) زنقة  السالاة  تجزئة 

63333)و دة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد حدو�سي احمد عنوانه)ا))

 76 ا3  قم) زنقة  السالاة  تجزئة 

63333)و دة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م49.

869I

BUSINESS CENTER.COM

LEO HOLDING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شم ع عبد املوان  قم)36))إقماة)

ف)8)الطمبق الثمني  قم)6)،)3393)،)

الدا البيضمء)املغرب
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LEO HOLDING)شركة ذات)

اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع)
عبد املوان  قم)36))زنقة بمسكي)

اقماة ف8)الطمبق الثمني اكت9)
 قم)6)الدا  البيضمء)3393))الدا )

البيضمء)املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

493343 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 7م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 LEO (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.HOLDING

تهدف) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب والخم ج إلى:

استثمم ات ابمشرة أو غير ابمشرة)

الشركمت) في  ميع  اململ  في  أ3 

املغربية أو األ نبية.

إدا ة وعقد اشم كمت في شركمت)

وطنية أو دولية أخرى.

وبيع وإدا ة األو اق اململية) اقتنمء)

القمبلة) اململية  واألو اق  واألسهم 

للتداول.

شركة قمبضة املية وإدا ية تعمل)

في  ميع قطمعمت النشمط.

-)الترويج العقم ي بكمفة أشكمله.

الخدامت اململية.

التنظيم) بشأن خدامت  املشو ة 

واإلدا ة)؛

املشو ة بشأن إدا ة األصول)؛

ونقل  ميع) وتشغيل  اقتنمء)

العمليمت وبراءات االختراع املتعلقة)

بهذه األنشطة)؛

االستيراد) تجم ة  عمليمت   ميع 

و ميع املنتجمت الخمم) (، والتصدير)

واستغالل  ميع) (، املصنوعمت) أو 

الصنمعمت و ميع األعممل التجم ية)؛

تجم ة عماة.

االستيراد والتصدير.

املعماالت) ،) ميع  أعم) وبشكل 

التجم ية واململية واملنقولة والعقم ية)

التي تتعلق بشكل ابمشر أو غير ابمشر)

،)كلًيم أو  زئًيم)،)بأحد األشيمء)املحددة)

أو بأي أشيمء)اممثلة أو ارتبطة..

عنوان املقر اال تممعي):)شم ع عبد)

زنقة بمسكي اقماة) ((36 املوان  قم)

 6 اكت9  قم) الثمني  الطمبق  ف8)

3393))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

قريون) ايوب  املهدي  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

قريون) ايوب  املهدي  السيد 

عنوانه)ا))شم ع عبد املوان  قم)36) 

زنقة بمسكي اقماة ف8)الطمبق الثمني)

الدا  البيضمء) ((3393  6 اكت9  قم)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

قريون) ايوب  املهدي  السيد 

عنوانه)ا))شم ع عبد املوان  قم)36) 

زنقة بمسكي اقماة ف8)الطمبق الثمني)

الدا  البيضمء) ((3393  6 اكت9  قم)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)))7657.
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ائتممئية املحمسبة

 STE TETOUAN

AUTOMOBILE

إعالن اتعدد القرا ات

ائتممئية املحمسبة

شم ع أبي الحسن الشمدلي اقماة)

 TANGER(،93333(،(شبوط  قم)4م

املغرب

 STE TETOUAN

AUTOMOBILE)»شركة ذات)

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي:)7 

زنقة يوسف ابن تمشفين)-)-)تطوان)

املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي:)

.778

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)9))امي)8م3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)

33مم  حصة ب) 333م) بيع) (- اميلي:)

طرف) ان  الواحدة  للحصة  د هم 

السيد الطي9 الوالنتي لفمئدة السيد)

استقملة) (- االيرا ي.) كريم  احمد 

اهمته) ان  الوالنتي  الطي9  السيد 

الشعم ) اضمفة  (- اسير.) كمسمعد 

(‘‘STE TETOUAN AUTOMOBILE‘’

 STE TETOUAN‘’ الشركة) الى 

القمنون) تحيين  (- (.‘‘AUTOMOBILE

األسم�سي.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

الذي) (: 6م-4م-36-37) بند  قم)

ينص على اميلي:)اسمهمة)-) أ3 اململ)

-)التسيير)-)التوقيع.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((7 بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

8م3))تحت  قم)854م.

87(I

 comptable(agrée*(centre(d’affaire(la*

compétence

HARROUTEX
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 comptable(agrée*(centre*

d’affaire(la(compétence

 lot(viadici;(res(rania;imm

 e;(appt(6.(2ieme(etage;(ain

 harrouda(;(mohammedia(،

28630،(mohammedia(maroc

HARROUTEX)شركة ذات)

اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي):)حي)
ابم كة اجموعة)8) قم)5،)الطمبق)

األول سيدي البرنو�سي،)الدا )

البيضمء)-)3633))الدا  البيضمء)

املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي):)

م387م4.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل) ((3(3 نونبر) ((4 املؤ خ في)

HARROUTEX)شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد ابلغ)
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)

اقرهم اإل تممعي حي ابم كة اجموعة)
سيدي) األول  الطمبق  (،5 8) قم)

 (3633 (- البيضمء) الدا   البرنو�سي،)

املغرب نتيجة اللعجز) الدا  البيضمء)

وعدم انطالقة املشروع.

و عين:

و) هرو  ( الدين) شهمب  السيد)ة))
3)) قم) زنقة) العيون  حي  عنوانه)ا))

البيضمء) الدا   ((9333 البيضمء) 9م)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

بتم يخ)4))نونبر)3)3))وفي حي ابم كة)
األول) الطمبق  (،5 8) قم) اجموعة)

(- البيضمء) الدا   البرنو�سي،) سيدي 

3633))الدا  البيضمء)املغرب.
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
4م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)68)757.
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segex

COLATRAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex
 rue(Abdelkrim(Benjelloun

 IMB(16((,(App(12(FES(BP(2324(،
30000،(fes(MAROC

COLATRAP)شركة ذات)
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي)6م 
زنقة عبد الكريم بن ا لون شقة))م 

فم3))-)33333)فم3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

65(67 :
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.COLATRAP
اشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اختلفة).).
زنقة) 6م) (: عنوان املقر اال تممعي)
عبد الكريم بن ا لون شقة))م)فم3))

- 33333)فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 833 ( (: الغراي9) وفمء) السيدة 
حصة بقيمة)83.333)د هم للحصة).
السيد عبد العزيز علمي عرو�سي)
 (3.333 33))حصة بقيمة) ( (: خرازي)

د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الغراي9  وفمء) السيدة 
العليم) زواغة  بلوك 3 حي  (35  قم)

فم3)33333)فم3 املغرب.
السيد عبد العزيز علمي عرو�سي)
6)حي) 35)زنقة) خرازي عنوانه)ا)) قم)
 33333 فم3) زواغة  سكينة  اللة 

فم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الغراي9  وفمء) السيدة 
العليم) زواغة  بلوك 3 حي  (35  قم)

فم3)33333)فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
د نبر) مم) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

3)3))تحت  قم)3589.
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MONARE

MONARE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MONARE
 Bd.(Massira,(Rue(6(Octobre,

 N°6,(3ème(étage,(Appt(3(–
 Anfa(،(20013،(CASABLANCA

MAROC
MONARE)شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي):)شم ع)
املسيرة زنقة)6)أكتوبر  قم)6)طمبق)3 
شقة)3)أنفم))-)3333))الدا  البيضمء))

املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي):)
م36687.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
3)3))تقر  حل) 3))شتنبر) املؤ خ في)
اسؤولية) ذات  شركة  (MONARE
احدودة ذات الشريك الوحيد ابلغ)
وعنوان) د هم  (53.333  أسمملهم)
اقرهم اإل تممعي شم ع املسيرة زنقة)
6)أكتوبر  قم)6)طمبق)3)شقة)3)أنفم))-)
3333))الدا  البيضمء))املغرب نتيجة)

الغرض) تحقيق  ان  التمكن  لعدم 
اال تممعي للشركة.

و عين:
و) ) د اوي  أسممء) السيد)ة))
عنوانه)ا))8)شم ع تري الدين الطمبق)
األول شقة)مإقماة كوثر)3333))الدا )
البيضمء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
شم ع) وفي  ((3(3 شتنبر) ((3 بتم يخ)
املسيرة زنقة)6)أكتوبر  قم)6)طمبق)3 
الدا  البيضمء) ((3333 (- أنفم) (3 شقة)

املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)3)7566.
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

 CHELLABI FROID &
ELECTRICITE

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 DAKHLA MULTISERVICES
SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA
 RUE ABDELKHALEK TORRES

 BP(249(،(73000،(DAKHLA
MAROC

 CHELLABI(FROID(&
ELECTRICITE))شركة ذات)

اسؤولية احدودة ذات الشريك)
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي)
النهضة)م،) قم)4))م - 73333 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
: 7)م7م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 CHELLABI( FROID( &  :

. ELECTRICITE

التبريد) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الصنمعي و التكييف)

اشغمل الكهربمء

الـتجــم يـة) الـعـمـلـيـمت  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـم يـة و) و الـصـنـمعـيـة،)

اـبمشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـملـيـة 

أو غيـر اـبـمشـرة بمألنـشـطـــة املـذكــــو ة)

أعـــــاله.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 73333  - 4))م  م،) قم) النهضة)

الداخلة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد شلبي عبد الحي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد شلبي عبد الحي عنوانه)ا))

حي املطم ،)بلوك ب،) قم)47 73333 

العيون املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد شلبي عبد الحي عنوانه)ا))

حي املطم ،)بلوك ب،) قم)47 73333 

العيون املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (3 بتم يخ) ( االبتدائية بوادي الده9)

ينمير)م)3))تحت  قم)77.

876I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

H.L 4 IMPORT ET EXPORT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DAKHLA MULTISERVICES
SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP (49

،(73000،(DAKHLA(MAROC
  H.L 4 IMPORT ET EXPORT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي الحي)
الحسني،)شم ع االامم املك،) قم)

43م - 7333)الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
: 33م7م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 H.L 4 (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

. IMPORT ET EXPORT
الصيد) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البحري و الصنمعمت املتعلقة به.
تصدير) و  تجميد  و  اعملجة 

املنتو مت البحرية.
الـتجــم يـة) الـعـمـلـيـمت  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـم يـة و) و الـصـنـمعـيـة،)
اـبمشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـملـيـة 
أو غيـر اـبـمشـرة بمألنـشـطـــة املـذكــــو ة)

أعـــــاله.)
الحي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
املك،) قم) االامم  شم ع  الحسني،)

43م - 7333)الداخلة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد بل عراك حميد)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد حميد بل العراك عنوانه)ا))
بلوك أو،) قم)9))،)تجزئة أداين ايت)

الول))53م86)انزكمن))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد حميد بل العراك عنوانه)ا))
بلوك أو،) قم)9))،)تجزئة أداين ايت)

الول))53م86)انزكمن))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
9م  بتم يخ) ( االبتدائية بوادي الده9)

ينمير)م)3))تحت  قم)67.
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 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

MAYA SUD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زنقة بو سعيد حي الفتح عمم ة)
بالل طمبق االول الشقة)) قم)م3 
العيون)،)73333،)العيون املغرب

MAYA SUD)شركة ذات)
اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)
733)ا تجزئة الوكملة)م)بلوك ا)

الطمبق الثمني))-)73333)العيون)
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
34(73 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) مم)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 MAYA(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.SUD
النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
غير) أو  (/ و) للمسلمين  الجنمئزي 
املنزلية) الرعمية  خداة  املسلمين 
األطبمء/) أو  (/ و) املمرضمت  قبل  ان 
املسمعدة الطبية و)/)أو شبه الطبية.

عنوان املقر اال تممعي):) قم)733)ا)
تجزئة الوكملة)م)بلوك ا الطمبق الثمني))

- 73333)العيون املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

333.333.م)د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الهداجي)) نوفل  احمد  السيد 
تجزئة زهرة) ((7 فيال  قم) عنوانه)ا))
النخيل نخيل شممل))43363)اراكش)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
الهداجي)) نوفل  احمد  السيد 
تجزئة زهرة) ((7 فيال  قم) عنوانه)ا))
النخيل نخيل شممل)43363)اراكش)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملعيون))بتم يخ)4م)د نبر)

3)3))تحت  قم)3074/2020.
878I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AZ ENERGY
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DAKHLA MULTISERVICES
SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA
 RUE ABDELKHALEK TORRES

 BP(249(،(73000،(DAKHLA
MAROC

AZ ENERGY)شركة ذات)
اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع)

الوالء)حي))القسم))) قم)33) 
الداخلة)-)73333)الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
: م3م7م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 AZ (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ENERGY
((: بإيجمز) الشركة  غرض 
توفير) (، استشم ات الطمقة املتجددة)
اعملجة النفميمت) (، الطمقة واإلنتمج)
االقتصمدية) االستشم ات  ؛) وامليمه)
واململية)؛)املشم كة في تطوير املشم يع)
بجميع) والدولية  الوطنية  والتجم ة 
التي) والتقنيمت  املواد  ان  أشكملهم 
تسمهم في تحقيق املشم يع الصنمعية)

والتجم ية في إطم  اشروعهم.
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الوالء)حي))القسم))) قم)33))الداخلة)

- 73333)الداخلة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: بالل) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) بالل  املصطفى  السيد 

املحمدية)8333))املحمدية املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) بالل  املصطفى  السيد 
املحمدية)8333))املحمدية املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (3 بتم يخ) ( االبتدائية بوادي الده9)

ينمير)م)3))تحت  قم)79.
879I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ZM SUD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DAKHLA MULTISERVICES
SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA
 RUE ABDELKHALEK TORRES

 BP(249(،(73000،(DAKHLA
MAROC

ZM SUD)شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع)
الوالء)حي))القسم))) قم)33) 

الداخلة)-)73333)الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
: 9)م7م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 ZM (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SUD
انشمءات) (: غرض الشركة بإيجمز)
اعدنية)؛)أعممل الغاليمت)؛)التصميم)
األنمبي9) ؛) اللحمم) ؛) الصنمعي)
العماة) التجم ة  ؛) االتصمالت) ؛)
الصنمعة) ؛) والتصدير) واالستيراد 
تسويق) ؛) العماة) واألشغمل  البنمء) ؛)
أو) (/ أو السلع و) (/  ميع املنتجمت و)

الخدامت)؛)توزيع املنتجمت املصنعة)

االاتيمزات) وتطوير  (، املصنعة) وغير 

والتمثيالت التجم ية).

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

الوالء)حي))القسم))) قم)33))الداخلة)

- 73333)الداخلة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عي�سى بم ي):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بم ي  عي�سى  السيد 

املحمدية)8333))املحمدية املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بم ي  عي�سى  السيد 

املحمدية)8333))املحمدية املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (3 بتم يخ) ( االبتدائية بوادي الده9)

ينمير)م)3))تحت  قم)78.

883I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKHLA CERAME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DAKHLA MULTISERVICES

SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA

 RUE ABDELKHALEK TORRES

 BP(249(،(73000،(DAKHLA

MAROC

DAKHLA CERAME)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع)

الوالء)حي))القسم))) قم)33) 

الداخلة)-)73333)الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)

 قم التقييد في السجل التجم ي)

: 45م7م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DAKHLA CERAME

تسويق) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وتمثيل  ميع) وتصدير  واستيراد 

والتو يدات) السيراايك  أنواع 

واالكسسوا ات.

بجميع) السيراايك  وبيع  شراء)

أنواعه واستلزامته وإكسسوا اته.).

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الوالء)حي))القسم))) قم)33))الداخلة)

- 73333)الداخلة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: السيد بلقمسم النصراوي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: هيتم) بوشعي9  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
النصراوي) بلقمسم  السيد 

عنوانه)ا))الدا  البيضمء)3333))الدا )

البيضمء)املغرب.

عنوانه)ا)) هيتم  بوشعي9  السيد 

املحمدية)8333))املحمدية املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هيتم  بوشعي9  السيد 

املحمدية)8333))املحمدية املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م)  بتم يخ) ( االبتدائية بوادي الده9)

ينمير)م)3))تحت  قم)86.

Iم88

Arithmetic(Compta 

جيرمان أوطوماسيو

GERMAN AUTOMATION 
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

Arithmetic(Compta

7مم)شم ع اوالي عبد العزيز)

)اقماة الريمن))املكت9  قم)4)،)

4333م،)القنيطرة املغرب

 GERMAN(((يرامن أوطوامسيو 

AUTOMATION))شركة ذات)

اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة)

أحمد شوقي  قم)2e(ETG( 33))شقة)

5  - 4333م)القنيطرة))املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي)

م5378.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

3)3))تقر  حل) م3)د نبر) املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد  يرامن أوطوامسيو)

  (GERMAN AUTOMATION  (

ابلغ  أسمملهم)3.333م)د هم وعنوان)

أحمد شوقي) زنقة  اإل تممعي  اقرهم 

 قم)2e(ETG( 33))شقة)5  - 4333م 

الحل) (: ل) نتيجة  املغرب  ( القنيطرة)

قبل االوان.

زنقة) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

أحمد شوقي  قم)2e(ETG( 33))شقة)

5 - 4333م)القنيطرة املغرب.)

و عين:

السيد)ة))اعمد)))براني و عنوانه)ا))

  35 الشقة  قم) شوقي  احمد  (33

كمصفي) املغرب  القنيطرة  4333م)

)ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملقنيطرة))بتم يخ)7))ينمير)

م)3))تحت  قم))ممم8.

88(I

fiduciaire(rageca((فيديسيير  ا يكم

KINE NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 fiduciaire((فيديسيير  ا يكم
rageca

6))اقماة املحمدي زنقة  ابعة)
العدوية الطمبق الرابع  قم)34 

ال يروند)،)3533)،)الدا  البيضمء)
املغرب

KINE NEGOCE)شركة ذات)
املسؤولية املحدودة)في طو )

التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)6م 
زنقة نوشتيل بيلفدير)-)3333))الدا )

البيضمء)املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)
.335387

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) )))د نبر) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ابلغ  أسمملهم) ( (KINE NEGOCE
اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)
نوشتيل) زنقة  6م) اإل تممعي  قم)
البيضمء) الدا   ((3333 (- بيلفدير)

املغرب نتيجة ل):)توقيف النشمط.
6م  و حدد اقر التصفية ب  قم)
زنقة نوشتيل بيلفدير)-)3333))الدا )

البيضمء)املغرب.)
و عين:

و) بنكيران  ( وداد) السيد)ة))
نوشتيل) زنقة  6م) عنوانه)ا)) قم)
البيضمء) الدا   ((3333 بيلفدير)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

:) قم)6م)زنقة نوشتيل بيلفدير

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)763568.

883I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

K.N TRAVAUX
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DAKHLA MULTISERVICES

SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA

 RUE ABDELKHALEK TORRES

 BP(249(،(73000،(DAKHLA

MAROC

K.N TRAVAUX))شركة ذات)

اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي)
القسم))،)شم ع الوالء،) قم)33) - 

73333)الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

: 95م7م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 K.N (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. TRAVAUX

اشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البنمء،)الهندسة املدنية

الـتجــم يـة) الـعـمـلـيـمت  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـم يـة و) و الـصـنـمعـيـة،)

اـبمشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـملـيـة 

أو غيـر اـبـمشـرة بمألنـشـطـــة املـذكــــو ة)

أعـــــاله.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 -  (33 شم ع الوالء،) قم) (،( القسم)

73333)الداخلة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: خملد) انجيمة  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) خملد  انجيمة  السيد 
النمصري،) احمد  زنقة  اكر ،) (58
البيضمء) الدا   ((3333 ( النخيل) حي 

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) خملد  انجيمة  السيد 
النمصري،) احمد  زنقة  اكر ،) (58
البيضمء) الدا   ((3333 ( النخيل) حي 

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (( بتم يخ) ( االبتدائية بوادي الده9)

ينمير)م)3))تحت  قم)5مم.
884I

FITARCO

ZIDANE ENSEIGNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT(،(85000،
TIZNIT MAROC

  ZIDANE ENSEIGNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)
 E43)تجزئة سفيم املجموعة)-  م

85333)تيزنيت))املغرب.
تحويل))املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي)

37م).
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)4))نونبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
املجموعة) سفيم  تجزئة  (3 » قم)

إلى) املغرب«) ( تيزنيت) (E485333 -  م

»حي النهضة))خم ج بمب اكلو))85333 

تيزنيت)))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

8م)د نبر) بتم يخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

3)3))تحت  قم)793.

885I

aice(compta

 IMMOBILIER MODERNE

CONSTRUCTION IMC
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice(compta

 lissasfa(3(bloc(d(n(199(،

20190،(casablanca(maroc

 IMMOBILIER MODERNE

CONSTRUCTION IMC)شركة)

ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي)3م 

أحمد املجمتي إقماة  بمل االل9)
الطمبق)م) قم)8)حي املعم يف)-)

3373))البيضمء))املغرب)

تأسيس شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

: م48834

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((8

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 IMMOBILIER MODERNE

.CONSTRUCTION IMC

اطو ) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ات.
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عنوان املقر اال تممعي):)3م)أحمد)
م  املجمتي إقماة  بمل االل9 الطمبق)
 قم)8)حي املعم يف)-)3373))البيضمء))

املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: ( السيد سعيد املنجرة)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) املنجرة  سعيد  السيد 
 ( )) قم) الجميل) املنظر  تجزئة 
كمليفو نيم))3)34))البيضمء))املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املنجرة  سعيد  السيد 
 ( )) قم) الجميل) املنظر  تجزئة 
كمليفو نيم))3)34))البيضمء))املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)763788.
886I

aice(compta

 SANI SERVICE
CASABLANCA SSC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa(3(bloc(d(n(199(،
20190،(casablanca(maroc

 SANI SERVICE CASABLANCA
SSC)شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي)3م 
أحمد املجمتي إقماة  بمل االل9)
الطمبق)م) قم)8)حي املعم يف)-)

3373))البيضمء))املغرب)
تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

488443 :
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 SANI (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.SERVICE CASABLANCA SSC

الصرف) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الصحي وتنقية واعملجة ايمه الصرف)

الصحي.

عنوان املقر اال تممعي):)3م)أحمد)

م  املجمتي إقماة  بمل االل9 الطمبق)

 قم)8)حي املعم يف)-)3373))البيضمء))

املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد يوسف وزين):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد عثممن وزين)):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) وزين  يوسف  السيد 

7مزنقة عين العمطي طمبق)))شقة)4 

حي  اسين)33م3))البيضمء))املغرب).

عنوانه)ا))) ( وزين) عثممن  السيد 

 4 شقة) ( (( زنقة عين العمطي طمبق)

33م3))البيضمء))املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) وزين  يوسف  السيد 

7مزنقة عين العمطي طمبق)))شقة)4 

حي  اسين)33م3))البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 35 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)83م764.

887I

SM SOUTH CAPITAL

SOCIETE MAROCO-

ITALIENNE DE PEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN CENTER ETAG مم N 8

 RUE(MED(ERRACHID((derrière

 la(bourse(bd(des(FAR((،(20000،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE MAROCO-

ITALIENNE DE PEINTURE)شركة)

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي)387 

شم ع احمد الخماس الطمبق)7)شقة)
 قم)9م. - 3333))الدا  البيضمء)

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

4888(9 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 SOCIETE MAROCO-ITALIENNE

.DE PEINTURE

تصنيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الدهمنمت و الصبمغمت والو نيشمت)

واألحبم  واملواد املمنعة للتسرب..

عنوان املقر اال تممعي):)387)شم ع)

7)شقة  قم) احمد الخماس الطمبق)

9م. - 3333))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: طمل9) اصطفى  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: السيد ابراهيم السيمملي)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد اصطفى طمل9 عنوانه)ا))
زاوية شم ع أم الربيع و شم ع واد سبو)
إقماة فمل الخير  قم)م)األلفة)3))3) 

الدا  البيضمء)املغرب.
السيد ابراهيم السيمملي عنوانه)ا))
اقماة الفتح)3)زنقة)4م) قم)8مم)عين)
الشق)3473))الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

السيد اصطفى طمل9 عنوانه)ا))
زاوية شم ع أم الربيع و شم ع واد سبو)
إقماة فمل الخير  قم)م)األلفة)3))3) 

الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)9م7645.
888I

MH AUDIT

 KNC AGROALIMENTAIRE
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MH AUDIT
 Bd(Abdelmoumen(Résidence

 WALILI(STREET(N°42,(4ème
 étage,(Appartement(N°25(,،

20100،(CASABLANCA(MAROC
 KNC AGROALIMENTAIRE
SARL AU)شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا )
البراهمة  ممعة الغنميين))إقليم)
6473))برشيد املغرب برشيد))
تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
((5(7 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) 9م3)) ام 3) (38
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
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الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 
بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 KNC (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.AGROALIMENTAIRE SARL AU
-) ميع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
املشو ة) حيث  ان  الخدامت 
للمؤسسمت) والدعم  والخدامت 
والز اعية) والصنمعية  الز اعية 

الصنمعية)؛
تشخيص) في  املسمعدة  كل  (-
عمليمت) وتحليل  وتقييم  وارا عة 
سلسلة) على  والسيطرة  (، التصنيع)
وأي خداة تهدف إلى تلبية) (، القيمة)
الداخلية) واألهداف  االحتيم مت 
واملواصفمت) التنظيمية  واملتطلبمت 

زبمئن)؛
وتطوير) تصميم  عملية  أي  (-
(، بشكل أعم) (، وتد ي9 واستشم ات)
أي اعمالة تجم ية أو املية أو عقم ية)
ارتبطة بشكل ابمشر أو غير ابمشر)
بكمئن الشركة أو أي كمئن ذي صلة)،

-)امم سة وإدا ة وإسداء)املشو ة)
بملز اعة) يتعلق  نشمط  أي  وتطوير 
الز اعية) الغذائية  والصنمعمت 

بجميع أشكمله)؛
(، أي عملية استيراد أو تصدير) (-

وبصفة عماة)،)أي عملية تداول)؛.
دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
إقليم) ( الغنميين) البراهمة  ممعة 

6473))برشيد املغرب. برشيد))
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: السيد كريم نو الدين)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد كريم نو الدين عنوانه)ا))
زنقةم) قم5م  فيوليت  تجزئة 
الدا البيضمء) 53م3)) كمليفو نيم)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

السيد كريم نو الدين عنوانه)ا))
زنقةم) قم5م  فيوليت  تجزئة 
الدا البيضمء) 53م3)) كمليفو نيم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) م)) بتم يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

9م3))تحت  قم)63م.
889I

(AIN GROUPE COMPTA

STE KIGALI AB TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11(282(BENI(MELLAL،(23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE KIGALI AB TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي ايت)
تيسليت لحرش  قم)95)بني االل)-)

3333))بني االل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

: 3983م
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.KIGALI AB TRADING
االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)
)القيمم بعمليمت) )التفموض) املختلفة)
اعماالت) أو  عقم ات  وبيع  شراء)

عقم ية أخرى.
حي ايت) (: عنوان املقر اال تممعي)
(- بني االل) (95 تيسليت لحرش  قم)

3333))بني االل املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: السيد احمد البوشتموي)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد سعيد اواينة):))533)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

البوشتموي) احمد  السيد 
بني) (53 نمدية  قم) تجزئة  عنوانه)ا))

االل)3333))بني االل املغرب.
عنوانه)ا)) اواينة  سعيد  السيد 
 (3333 االل) بني  تيسليت  ايت  حي 

بني االل املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
البوشتموي) احمد  السيد 
بني) (53 نمدية  قم) تجزئة  عنوانه)ا))

االل)3333))بني االل املغرب
عنوانه)ا)) اواينة  سعيد  السيد 
 (3333 االل) بني  تيسليت  ايت  حي 

بني االل املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني االل))بتم يخ)34)فبراير)

م)3))تحت  قم)3)م.
893I

ARKOS

LIBMACO IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED
 6 IMM Dم N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA(،(20550،
CASABLANCA MAROC

 LIBMACO IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي)

 centre(commercial(erac,bd
 med(6,imm(d1n°5(la(gironde

 casablanca(centre(commercial
 erac,bd(med(6,imm(d1n°5la
 gironde(casablanca(20500

.CASABLANCA(Maroc
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي)
.((3435

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) ينمير) )م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
عمشو) عبم3  )ة)) السيد) تفويت 
املبو ك شني9)833)حصة ا تممعية)
)السيد) 833)حصة لفمئدة) ان أصل)
العلوي) آلسيد  العملي  عبد  )ة))

اسممعيلي))بتم يخ))م)ينمير)م)3).
احمد)) احمد  )ة)) السيد) تفويت 
حصة) 33).م) سويس) ااحيمد 
حصة) ((.333 أصل) ان  ا تممعية 
لفمئدة))السيد))ة))عبد العملي آلسيد)
ينمير) )م) بتم يخ) ( العلوي اسممعيلي)

م)3).
عمشو) عبم3  )ة)) السيد) تفويت 
حصة) ((.333 شني9) املبو ك 
حصة) ((.333 أصل) ان  ا تممعية 
لفمئدة))السيد))ة))الحسن املصبمحي)

بتم يخ))م)ينمير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
 (9 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم))5)763.
Iم89

AUDIT CONSULT MOUFARREH

DECOMOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 AUDIT CONSULT
MOUFARREH

 AVENUE LALLA° 3م
 MERYEM(N(،(30000،(FES

MAROC
DECOMOB)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي):)شم ع)
اوالي الكمال,)إقماة اوالي الكمال)
3),)زنقة ابن بمديس)-)33333)فم3)

املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي)
: 3م39.4.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) ((3(3 أكتوبر) ((( في) املؤ خ 
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ذات) شركة  (DECOMOB حل)
املسؤولية املحدودة ابلغ  أسمملهم)
اقرهم) وعنوان  د هم  ((33.333
الكمال,) اوالي  شم ع  اإل تممعي 
ابن) زنقة  (, (3 الكمال) إقماة اوالي 
املغرب) فم3  (33333 (- بمديس)
الحسمب) على  املصمدقة  ل-) نتيجة 

للتصفية. النهمئي 
اعمينة) و  املصفي  ذاة  إبراء) (-

قفل الشركة.
و عين:

و) لحلو  ( زين9) السيد)ة))
إقماة) ((( بنز ت) شم ع  عنوانه)ا))
 ( الزهو ) سميس  فم3  حدائق 
)ة)) كمصفي) املغرب  فم3  (33333

للشركة.
الجمعية) انعقمد  تم  قد  و 
 (3(3 د نبر) م3) بتم يخ) الختماية 
إقماة) الكمال,) اوالي  شم ع  وفي 
زنقة ابن بمديس) (, (3 اوالي الكمال)

- 33333)فم3 املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)635/2021.
89(I

aice(compta

 ENNAKHLI
ARCHITECTURE

شركة ذات اسؤولية احدودة 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa(3(bloc(d(n(199(،
20190،(casablanca(maroc

  ENNAKHLI ARCHITECTURE
شركة ذات اسؤولية احدودة)

ذات الشريك الوحيد
 (6 وعنوان اقرهم اإل تممعي)
م  شم ع ار3 السلطمن الطمبق)

البيضمء)) ((3373 البيضمء) (3 شقة)
املغرب)

تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
488645 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) ينمير) ((9
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

التملية: بمملميزات 
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. ENNAKHLI ARCHITECTURE
هندسة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اعمم ية.
6))شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
 3 شقة) م) الطمبق) السلطمن  ار3 

البيضمء)3373))البيضمء))املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: ايممن) النخلي  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ايممن  النخلي  السيدة 
سمحة) (3 العمم ة) (6 شقة  قم)
الحنصملي الجديدة)4333))الجديده))

املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) إيممن  النخلي  السيدة 
سمحة) (3 العمم ة) (6 شقة  قم)
الحنصملي الجديدة)4333))الجديده))

املغرب)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 35 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)6))764.
893I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

EMI SERVICE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 YATEK(AUDIT(&(CONSEIL
SARL AU

 IMMEUBLE 34م N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2(ROUIDATE(،(40000،

MARRAKECH MAROC

EMI SERVICE)شركة ذات)

اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي)

تجزئة النخيل اكيد 7)م)شقة)مم 

 ويضمت)-)43333)اراكش املغرب.

حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)

.635(3

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

3)3))تقر  حل) 3م)د نبر) املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

  EMI SERVICE الوحيد) الشريك 

ابلغ  أسمملهم)53.333)د هم وعنوان)

النخيل) تجزئة  اإل تممعي  اقرهم 

(- مم) ويضمت) شقة) اكيد 7)م)

(: ل) نتيجة  املغرب  اراكش  (43333

 مئحة كوفيد)9م

الرغبة في التغير.

تجزئة) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

النخلة اكيد 7)م)شقة)مم) ويضمت)

- 43333)اراكش املغرب.)

و عين:

السيد)ة))اوالي الحسن))التوز  و)

تجزئة النخيل اكيد 7)م  عنوانه)ا))

اراكش) (43333 مم) ويضمت) شقة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

مم  شقة) تجزئة النخلة اكيد 7)م) (:

 ويضمت اراكش

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) م3) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)م5مم.

894I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

TAFARNOUT SUD SARL
إعالن اتعدد القرا ات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE

 DE(MARAKECHE(QI(AGADIR(،

80000،(AGADIR(MAROC

 TAFARNOUT SUD SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي:)املنزه)

M-3- IIشم ع الجيش امللكي اكمدير)-)

83333)اكمدير املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي:)

.(5333

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)7م)أكتوبر)7م3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تغيير التسمية اال تممعية للشركة)

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

قبول شريك  ديد في الشركة)

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

تفويت الحصص اال تممعية)

قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:)
القمنون) ان  (7 و) (6 البندين) تعديل 

االسم�سي للشركة

قرا   قم)5:)الذي ينص على اميلي:)

غير) ملدة  للشركة  اسيرين  تعيين 

احدودة

قرا   قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

تغيير االاضمء)البنكي

قرا   قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

تنقيح القمنون األسم�سي))للشركة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

للشركة) اال تممعية  التسمية  تغيير 

TAFARNOUT SUD SARL)الى) (: ان)

BENPATISS SARL :

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

قبول شريك  ديد في الشركة السيد)

ابنهمو املحفوظ



4739 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
:)فوت) تفويت الحصص اال تممعية)
حصة) (533 الحسين) ابنهمو  السيد 

ا تممعية للسيد ابنهمو املحفوظ.
بند  قم)4:)الذي ينص على اميلي:)
القمنون) ان  (7 و) (6 البندين) تعديل 

االسم�سي للشركة
بند  قم)5:)الذي ينص على اميلي:)
تعيين السيد ابنهمو الحسين و السيد)
ابنهمو املحفوظ اسيرين للشركة ملدة)

غير احدودة
بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

تغيير االاضمء)البنكي
بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

تنقيح القمنون األسم�سي))للشركة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
نونبر) ((8 بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

7م3))تحت  قم)6)9م7.
895I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

BY.LM  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE

 DE(MARAKECHE(QI(AGADIR(،
80000،(AGADIR(MAROC

BY.LM  SARL)شركة ذات)
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شقة)
 قم)م3)عمم ة)3)54)الحي املحمدي)

اكمدير)))-)83333)اكمدير)))املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

45997 :
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 5م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
  BY.LM(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.SARL

غرض الشركة بإيجمز):))بيع وشراء)
املستلزامت شبه الطبية
االستيراد والتصدير

شقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الحي املحمدي) (54(3 عمم ة) م3)  قم)

اكمدير)))-)83333)اكمدير)))املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 334 (: ( زكريمء) العسري  السيد 

بقيمة)33م)د هم.
 333 (: ( يونس) العسري  السيد 

بقيمة)33م)د هم.
 333 (: ( بشرى) اعموية  ( السيدة)

بقيمة)33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد العسري زكريمء))عنوانه)ا))))
اقماة النر س)م3) قم)م33)ااسرنمت)

اكمدير)83333)اكمدير املغرب.
)عنوانه)ا)) السيد العسري يونس)
اكمدير) املحمدي  حي  م473)  قم)

83333)اكمدير املغرب.
السيدة))اعموية بشرى))عنوانه)ا))
اكمدير) املحمدي  حي  (54(3  قم)

83333)اكمدير املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيدة اعموية فريدة)
شقة)56))عمم ة)5م)اقماة النجمح)م 
بنسركمو اكمدير))83333)اكمدير املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (34 بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم))7م98.
896I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

Z SMART SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 YATEK(AUDIT(&(CONSEIL
SARL AU

 IMMEUBLE 34م N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER

 2(ROUIDATE(،(40000،

MARRAKECH MAROC

Z SMART SERVICES)شركة)

ذات املسؤولية املحدودة)في طو )

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا )

السراغنة تجزئة بمب املنم  الطمبق)

التمني  قم)مم - 43333)اراكش)

املغرب.

حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)

م7636.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تقر  حل) 3م)د نبر) املؤ خ في)

 Z املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ  أسمملهم) ( (SMART SERVICES

اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)

اإل تممعي دوا  السراغنة تجزئة بمب)

املنم  الطمبق التمني  قم)مم - 43333 

الوضعية) (: اراكش املغرب نتيجة ل)

اإلقتصمدية

اآلسم�سي) الشريك  انشغمل 

بتعهدات أخرئ).

دوا ) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

الطمبق) املنم   بمب  تجزئة  السراغنة 

اراكش) (43333  - مم  التمني  قم)

املغرب.)

و عين:

و) الزواني  ( خملد) السيد)ة))

الشمملي) املحمدي  الحي  عنوانه)ا))

اراكش) (43333  9 م4) قم) بلوك)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

املنم ) بمب  تجزئة  السراغنة  دوا   (:

الطمبق التمني  قم)مم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) م3) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)48مم.

897I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

TAJ MEDIC SARL
إعالن اتعدد القرا ات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE

 DE(MARAKECHE(QI(AGADIR(،
80000،(AGADIR(MAROC

TAJ MEDIC SARL)»شركة ذات)
املسؤولية املحدودة ذات الشريك)

الوحيد«
وعنوان اقرهم اال تممعي:)دوا )
والحو ي  ممعة د ا كة اكمدير)-)

83333))اكمدير املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي:)
889م4.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)م3)د نبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تغيير املقر اال تممعي للشركة)
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تنقيح القمنون األسم�سي))للشركة
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
على) ينص  الذي  م:) بند  قم)
تغيير املقر اال تممعي للشركة) اميلي:)
شم ع) 7)م) اال �سي  قم) الطمبق  الى 

الفرابي حي الداخلة اكمدير
بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تنقيح القمنون األسم�سي))للشركة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
د نبر) م)) بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

3)3))تحت  قم)97563.
898I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

ASMITOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

 YATEK(AUDIT(&(CONSEIL
SARL AU

 IMMEUBLE 34م N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER

 2(ROUIDATE(،(40000،
MARRAKECH MAROC



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4740

ASMITOU)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي)

 ( اسمكنة في تجزئة أغيد )

 - 3 34م) قم) الرويضمت عمم ة)

43333)اراكش املغرب.

املقر اال تممعي للشركة ( تحويل)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

م3833م.

العمم) الجمع  بمقت�سى 

د نبر) 3م) في) املؤ خ  اإلستثنمئي 

املقر اال تممعي) ( تحويل) ( تم) ((3(3

في) »اسمكنة  ان) للشركة  الحملي 

عمم ة) الرويضمت  (( أغيد ) تجزئة 

اراكش) (43333  -  3 34م) قم)

ب الطمبق) (4 ( »سعمدة) إلى) املغرب«)

 43333 (- احمايد) (434 االول  قم)

)املغرب«. اراكش)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م3)فبراير) التجم ية بمراكش))بتم يخ)

)5مم. م)3))تحت  قم)

899I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

DNArchitectes SARL
شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INFOFISC

SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE

 DE(MARAKECHE(QI(AGADIR(،

80000،(AGADIR(MAROC

DNArchitectes(SARL)شركة)

ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي)

٬الطمبق الثمني عمم ة)  9 اكت9  قم)

م3)ٳقماة حدائق سو3 الحي)

83333)اكمدير)) املحمدي اكمدير))-)

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
45687 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
3)3))تم إعداد القمنون) 5م)د نبر)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

التملية: بمملميزات 
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DNArchitectes(SARL
اكت9) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

للهندسة املعمم ية.
اكت9) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 قم)9 ٬الطمبق الثمني عمم ة)م3)ٳقماة)
حدائق سو3 الحي املحمدي اكمدير))

- 83333)اكمدير))املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333م  (: ( هبة هللا) نعيم  السيدة 

بقيمة)33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
)عنوانه)ا))) السيدة نعيم هبة هللا)
بلوك)35م) قم)44)حي الشرف اكمدير)

83333)اكمدير))املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
)عنوانه)ا))) السيدة نعيم هبة هللا)
بلوك)35م) قم)44)حي الشرف اكمدير)

83333)اكمدير))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) 3م) بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم)97893.
933I

ISDM CONSULTING

SALUSUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 35م

 AVENUE MED 6  APP 35 (EME

(،ETAGE(LAAYOUNE(،(70000

العيون املغرب

SALUSUD)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة)

الوحدة اجموعة د الرقم)3))الطمبق)

الثمني الشقة)38)العيون)-)73333 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

34939 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SALUSUD

غرض الشركة بإيجمز):)املحمسبة.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

الوحدة اجموعة د الرقم)3))الطمبق)

 73333 (- العيون) (38 الشقة) الثمني 

العيون املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: السيد اصطفى صبم ي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

((: خو مني) اد يس  اوالي  السيد 

533)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)

.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد اصطفى صبم ي عنوانه)ا))

العيون))73333)العيون املغرب.

خو مني) اد يس  اوالي  السيد 
العيون) (73333 العيون) عنوانه)ا))

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اطراح  عمر  السيد 
العيون)73333)العيون املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((8 بتم يخ) ( االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)287/2021.

Iم93

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

HNB2 CONSULTING SARL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE

 DE(MARAKECHE(QI(AGADIR(،
80000،(AGADIR(MAROC

 HNB( CONSULTING SARL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي شقة)

)63)عمم ة د))تيفوين شم ع املقمواة)
اكمدير)-)83333))اكمدير املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
45487 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((3
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 HNB((:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.CONSULTING SARL
اكت9) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
و) الصنمعي  ( املجمل) في  إستشم ي 

التجم ي))والتسويق الرقمي.
شقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
)63)عمم ة د))تيفوين شم ع املقمواة)

اكمدير)-)83333))اكمدير املغرب.
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أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

333م  (: ( عبدهللا) حراة  السيد 
بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)))) ( السيد حراة عبدهللا)
اكمدير) (83333 اليغ اكمدير) (378  قم)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)))) ( السيد حراة عبدهللا)
اكمدير) (83333 اليغ اكمدير) (378  قم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
د نبر) م)) بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

3)3))تحت  قم)97564.
93(I

CCJF

BEST BISCUITS MAROC

إعالن اتعدد القرا ات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht
 imm(B(5ème(Etg(Casablanca(،
20040،(CASABLANCA(MAROC

 BEST BISCUITS MAROC
»شركة))املسمهمة«

وعنوان اقرهم اال تممعي:)م)م،)
املنطقة الصنمعية السمحل،)حد)

السوالم)-)-)برشيد املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي:)
م538.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)4))د نبر)8م3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)
اميلي:)الرفع ان الرأسممل اال تممعي)
إلى)) د هم  ((333.333.333,33( ان)
بإصــــدا ) د هم  ((436.333.333,33(
)36.333م))سهم ان فئة ألف د هم))

)333,33.م))د هم للسهم الواحد.

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
تحيين القمنون األسم�سي للشركة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)
النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
الرفع ان الرأسممل اال تممعي

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)
تحيين القمنون األسم�سي للشركة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((8 بتم يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

9م3))تحت  قم)776/2019.
933I

fidaga

QUOTIDIANE ATLAS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidaga
 n°11(imm(inflasse(av

 abderrahim(bouabid(agadir(،
80000،(agadir(maroc

QUOTIDIANE ATLAS))))شركة)
ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)
53/02)بلوك)E)الهدى أكمدير)-)

83373)أكمدير املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية)
احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي)
: 4559م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((337 شتنبر) 4م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.   QUOTIDIANE ATLAS
 tenant (: بإيجمز) الشركة  غرض 

  bureau
.d(‘etude

:) قم) اال تممعي) املقر  عنوان 
(- أكمدير) الهدى  (E بلوك) (53/02

83373)أكمدير املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
 MOLINERO SABINE السيدة)
33م  :         VIRGINIE)حصة بقيمة)

33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
 MOLINERO SABINE السيدة)
83م78  فرنسم) عنوانه)ا)) (VIRGINIE

فرنسم فرنسم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
 MOLINERO SABINE السيدة)
83م78  فرنسم) عنوانه)ا)) (VIRGINIE

فرنسم فرنسم
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) م3) بتم يخ) ( التجم ية بمكمدير)

337))تحت  قم)3)34م.
934I

select(conseil

AAM FOR TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

select(conseil
شم ع عبد املوان عمم ةم)4 
الطمبق الرابع  قم6م)،)3363)،)

البيضمء)املغرب
AAM FOR TRADING)شركة)

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي)م3م 

شم ع انفم اقماة ازو  اكت9)مم)الدا )
البيضمء)-)3363))الدا  البيضمء)

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

488969 :
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 AAM (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.FOR TRADING

استراد) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

ادوات) و  املنزلية  اال هزة  تصدير  و 

الطبخ.

م3م  (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع انفم اقماة ازو  اكت9)مم)الدا )

البيضمء) الدا   ((3363 (- البيضمء)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

احمد) السيد  احمد  انس  السيد 

د هم) (63.333 حصة بقيمة) (633   :

للحصة).

السيد اوالي سعيد بوعزة):))433 

حصة بقيمة)43.333)د هم للحصة).

 

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

احمد) السيد  احمد  انس  السيد 

87م)اجموعة الوحدة حي) عنوانه)ا))

النهضة الربمط)3333))الدا البيضمء)

املغرب).

بوعزة) سعيد  اوالي  السيد 
ش) (3( زنقة الغضفة) م3) عنوانه)ا))

 (3333 البيضمء) الدا   اعم يف  (37

الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

احمد) السيد  احمد  انس  السيد 

87م)اجموعة الوحدة حي) عنوانه)ا))

النهضة الربمط)3333))الدا  البيضمء)

املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)6)7646.

935I
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CORPORATE AUDIT GROUP

WEST CAPITAL PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
الطمبق) شم ع عبد املوان،) (,445
(،(3333 (، ((( الخماس،) قم)

casablanca(maroc
 WEST CAPITAL PARTNERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 46 اإل تممعي) اقرهم  وعنوان 
االول) الطمبق  الز قطوني  شم ع 
الدا  البيضمء) ((3333  -    3 املكت9)

املغرب.
تحويل))املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)
.3896(7

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)مم)نونبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
شم ع الز قطوني الطمبق االول) (46«
الدا  البيضمء) ((3333  -    3 املكت9)
املغرب«)إلى)»6،)زتقة الفنيدق،)أنفم))-)

3333))الدا  البيضمء))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (5 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)568)76.

936I

CORPORATE AUDIT GROUP

AMC PLASTIQUE

إعالن اتعدد القرا ات

CORPORATE AUDIT GROUP
445,)شم ع عبد املوان،)الطمبق)

الخماس،) قم))))،)3333)،)
casablanca(maroc

AMC PLASTIQUE)»شركة ذات)
املسؤولية املحدودة ذات الشريك)

الوحيد«
وعنوان اقرهم اال تممعي:)

 6lot(،(Ilot(،املنطقة الحرة للتصدير
90060)-)،)3)طنجة))املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي:)
.(4593

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)5))نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م.:)الذي ينص على اميلي:)
 5.333 املصمدقة على بيع) (-
 FMB(حصة ا تممعية لفمئدة شركة

 TECHNOLOGIES SAS
قرا   قم)).:)الذي ينص على اميلي:)
استقملة) على  املوافقة  (-
 Jacques( RICOURT السيد) املسير 

ان اهماه كمسير للشركة
قرا   قم)3.:)الذي ينص على اميلي:)
 Emmanuel,(تعيين السيد (-
 Marie,( Raphaël( MAUDUIT
4676م9EEم)  ( )فرن�سي،) واز سفره)
اسيرا للشركة ملدة غير احدودة اع)

 ميع الصالحيمت
قرا   قم)4.:)الذي ينص على اميلي:)
األسم�سي) القمنون  تعديل  (-
احدودة) شركة  لتصبح  للشركة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

الحصص
بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

الرأسممل
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)47م39).

937I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 TOLDOT AIT MELLOUL
SARL

إعالن اتعدد القرا ات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
 TOLDOT AIT MELLOUL SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي:  قم 97 
شم ع احمد الخماس الدا  البيضمء - 

3333)  الدا  البيضمء املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
85مم)4.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)33)ام 3)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تغيير املقر اال تممعي للشركة)
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تنقيح القمنون األسم�سي))للشركة
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
على) ينص  الذي  م:) بند  قم)
تغيير املقر اال تممعي للشركة) اميلي:)
زنقة) (( اكت9) (( الى اقماة بوسو3)
التخييم شم ع احمد الخماس اكمدير)
بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تنقيح القمنون األسم�سي))للشركة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

نونبر)3)3))تحت  قم)753664.
938I

Cabinet(LAMRINI(HADI

MANAZELONAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI
8م,شم ع إبن سينم النمضو )،)

333)6،)النمضو  املغرب
MANAZELONAD)شركة)

ذات املسؤولية املحدودة)في طو )
التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي)
ابوين بني بويفرو  أزغنغمن)-)653)6 

النمظو  املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)
م356م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) 33)د نبر) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ابلغ  أسمملهم) ( (MANAZELONAD

اقرهم) وعنوان  د هم  (83.333
بويفرو ) بني  ابوين  حي  اإل تممعي 
املغرب) النمظو   (6(653 (- أزغنغمن)

نتيجة ل):)ال �سيء.
حي) ب  التصفية  اقر  حدد  و 
ابوين بني بويفرو  أزغنغمن)-)653)6 

النمظو  املغرب.)
و عين:

و) املسموي  ( انير) السيد)ة))
(3 ب  النمضو   سكتو   عنوانه)ا))
النمظو ) (6(3(3 بوعرك سلوان) 3م)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

- :
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)33)فبراير)

م)3))تحت  قم)38).

939I

شركة ابهوش للخدامت

RD1 SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدامت
شم ع اكة عمم ة الصملحي)
الطمبق االول  قم)34)العيون)،)

3م733،)العيون املغرب
SERVICE مRD))شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي)
القد3 تجزئة الوفمق بلوك أ  قم)

845  - 73333)العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

: 9م)35
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 RDم (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. SERVICE
اإلستيراد) (: غرض الشركة بإيجمز)
الخدامت) التجم ة.) والتصدير.)
النشر) املتعددة.اإلشهم .الطبمعة.)
املتعددة.اللوحمت) والوسمئط 
االشهم ية.أشغمل الديكو .تجم ة اتمت)
و مع) التنظيف  الهدايم،) الديكو ،)
انتجمت) وبيع  واملخلفمت  القمماة 
النظمفة الشخصية.)اإلدا ة املستقلة)

لخدامت توظيف املوظفين.......
حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
أ  قم) بلوك  الوفمق  تجزئة  القد3 

845  - 73333)العيون املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:
 493 ( (: النصيري) السيد  ضوان 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيدة الذهبية العسري)):))3م5 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد  ضوان النصيري عنوانه)ا))
سيدي) (485 الحديوي  قم) تجزئة 
البيضمء) الدا   ((3333 اعروف)

املغرب.
العسري)) الذهبية  السيدة 
عنوانه)ا))ادينة الوفمق بلوك أ الرقم)

845 73333)العيون املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد  ضوان النصيري عنوانه)ا))
سيدي) (485 الحديوي  قم) تجزئة 
البيضمء) الدا   ((3333 اعروف)

املغرب
العسري) الذهبية  السيدة 
عنوانه)ا))ادينة الوفمق بلوك أ الرقم)

845 73333)العيون املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)435/2021.

3Iم9

Cabinet(LAMRINI(HADI

MANAZELONAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Cabinet(LAMRINI(HADI
8م,شم ع إبن سينم النمضو )،)

333)6،)النمضو  املغرب
MANAZELONAD)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي):)حي)

ابوين بني بويفرو  أزغنغمن)-)653)6 
النمظو  املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي)
: م356م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) م3)د نبر) املؤ خ في)
ذات) شركة  (MANAZELONAD
ابلغ  أسمملهم) املحدودة  املسؤولية 
اقرهم) وعنوان  د هم  (83.333
بويفرو ) بني  ابوين  حي  اإل تممعي 
املغرب) النمظو   (6(653 (- أزغنغمن)

نتيجة لال�سيء.
و عين:

و) املسموي  ( انير) السيد)ة))
(3 ب  النمضو   سكتو   عنوانه)ا))
النمظو ) (6(3(3 بوعرك سلوان) 3م)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
حي) وفي  ((3(3 د نبر) م3) بتم يخ)
ابوين بني بويفرو  أزغنغمن)-)653)6 

النمظو  املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)33)فبراير)

م)3))تحت  قم)39).
Iمم9

MOORISH

MALDEN
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39)شم ع لال يمقوت الطمبق)5 
شقة د)،)3383)،)الدا  البيضمء)

املغرب

MALDEN)شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي)3م4 

شم ع الز قطوني إقماة حماد الشقة)

م - 3343))الدا  البيضمء)املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد)
 قم التقييد في السجل التجم ي)

489(85 :

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MALDEN

استيراد) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وتصدير املالبس الر ملية.

3م4  (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع الز قطوني إقماة حماد الشقة)

م - 3343))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

حصة) 33م) ( (: السيد بيبر احيون)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) احيون  بيبر  السيد 
 (( شقة) الشر�سي  أحمد  زنقة  )م)

الدا  البيضمء) ((3333 ( حي الراسين)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احيون  بيبر  السيد 
 (( شقة) الشر�سي  أحمد  زنقة  )م)

الدا  البيضمء) ((3333 ( حي الراسين)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764943.

I)م9

GALAXYCOMPT

PELLEFOOD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GALAXYCOMPT
 Av.(Mohamed(Ben(El(Hasan
 Al(Ouazzani((Résidence(Nabil
n°3(Tétouan(،(93000،)تطوان)

املغرب
PELLEFOOD)شركة ذات)

اسؤولية احدودة ذات الشريك)
الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع)
الكويت طوابل  قم)4م - 93333 

تطوان املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)
535م).

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل) م)3)) ينمير) ((9 املؤ خ في)
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)
الشريك الوحيد)PELLEFOOD))ابلغ)
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
الكويت) شم ع  اإل تممعي  اقرهم 
تطوان) (93333  - 4م  طوابل  قم)
النشمط) ايقمف  (: ل) نتيجة  املغرب 

التجم ي.
شم ع) ب  التصفية  اقر  حدد  و 
 93333  - 4م  طوابل  قم) الكويت 

تطوان املغرب.)
و عين:

و) فوطة  ( حسن) السيد)ة))
خرطوم) زنقة  داود  شم ع  عنوانه)ا))
املغرب) تطوان  53م93)  53  قم)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (35 بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)69).

3Iم9

األستمذ بن عبد الجليل

NJ MAKE UP ARTIST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

األستمذ بن عبد الجليل
3م)شم ع  والن  قم)6م)و)7م 
الطمبق الثملث)،)33333،)فم3)

املغرب
NJ MAKE UP ARTIST))شركة)

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)

4،)عمم ة  قم)3)إقماة  نمن اوالي)
الكمال اجموعة ب،)زنقة عنتر بن)

شداد املدينة الجديدة فم3)3م333 
فم3 املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي)

.55449
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تعيين) م)3)) ينمير) (34 املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

حنم�سي بد ))كمسير آخر
تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3م5.

4Iم9

األستمذ بن عبد الجليل

NJ MAKE UP ARTIST
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

األستمذ بن عبد الجليل
3م)شم ع  والن  قم)6م)و)7م 
الطمبق الثملث)،)33333،)فم3)

املغرب
NJ MAKE UP ARTIST)شركة)

ذات اسؤولية احدودة ذات)
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم)4 
عمم ة  قم)3،)تجزئة  نمن اوالي)
الكمال،)اجموعة ب،)زنقة عنتر بن)

شداد املدينة الجديدة فم3)3م333 
فم3 املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي)

.55449
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت) م)3)) ينمير) (34 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
تفويت السيد))ة))نجمة))ايشو)533 
333.م  أصل) ان  ا تممعية  حصة 
ابتسمم) )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

اقداد))بتم يخ)34)ينمير)م)3).
ايشو) ( نجمة) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) ان  ا تممعية  حصة  (533
333.م)حصة لفمئدة))السيد))ة))بد ))

حنم�سي))بتم يخ)34)ينمير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (39 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3م5.
5Iم9

GALAXYCOMPT

PROMO PROVA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GALAXYCOMPT
 Av.(Mohamed(Ben(El(Hasan
 Al(Ouazzani((Résidence(Nabil
n°3(Tétouan(،(93000،)تطوان)

املغرب
PROMO PROVA)شركة ذات)
اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد)في طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي)
االغرا3)9م)تجزئة الحمماة)مم 
الطمبق االول الشقة)م - 53م93 

ارتيل املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي)
.(5867

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل) م)3)) ينمير) ((5 املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)
  PROMO PROVA الشريك الوحيد)
د هم) 33.333م) ابلغ  أسمملهم)
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي االغرا3)
9م)تجزئة الحمماة)مم)الطمبق االول)
املغرب) ارتيل  53م93)  - م  الشقة)

نتيجة ل):)ايقمف النشمط التجم ي.
حي) ب  التصفية  اقر  حدد  و 
مم  الحمماة) تجزئة  9م) االغرا3)
53م93   - م  الشقة) االول  الطمبق 

ارتيل املغرب.)
و عين:

السيد)ة))علي))بوهالل و عنوانه)ا))
حي احريق)33)طريق الجهوية)53م93 

ارتيل املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((8 بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)36)3.
6Iم9

األستمذ بن عبد الجليل

NJ MAKE UP ARTIST
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القمنوني للشركة

األستمذ بن عبد الجليل
3م شم ع  والن  قم 6م و 7م 

الطمبق الثملث ، 33333، فم3 
املغرب

NJ MAKE UP ARTIST شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان اقرهم اال تممعي  قم 

4عمم ة  قم 3 تجزئة  نمن اوالي 
الكمال اجموعة ب زنقة  عنتر بن 

شداد فم3 3م333 فم3 .
تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.55449

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تحويل) م)3)) ينمير) (34 املؤ خ في)
الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3م5.

7Iم9

شركة ابهوش للخدامت

SOUTH ELEC
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدامت
شم ع اكة عمم ة الصملحي الطمبق 
االول  قم 34 العيون ، 3م733، 

العيون املغرب
SOUTH ELEC  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي اوالي 
 شيد الشطر الثمني عمم ة املكت9 
الوطني للكهربمء   قم 45  - 73333 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م))35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) مم)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. SOUTH ELEC
الصيمنة) (: غرض الشركة بإيجمز)
والخبرة الكهربمئية،الطمقة الشمسية)
املعلوامت. وتكنولو يم  والريمح 
والنقل.اإلستقبمل) املعدات 
والتركي9.أعممل) والتد ي9.الدعم 

البنمء.)املراقبة عن بعد.التجم ة.
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عنوان املقر اال تممعي):)حي اوالي)
املكت9) عمم ة  الثمني  الشطر   شيد 
 73333  -   45 ) قم) الوطني للكهربمء)

العيون املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: ( السيد حسن الغزالوي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد حسن الغزالوي))عنوانه)ا))
للكهربمء) قم) الوطني  املكت9  عمم ة 
الثمني)) الشطر  اوالي  شيد  حي  (45

73333)العيون املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد حسن الغزالوي))عنوانه)ا))
للكهربمء) قم) الوطني  املكت9  عمم ة 
الثمني) الشطر  اوالي  شيد  حي  (45

73333)العيون املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
5م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)479/2021.

8Iم9

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

SOUSS KABAB SARL
إعالن اتعدد القرا ات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
SOUSS KABAB SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي:  قم 5) 
تجزئة ايت سعيد ايت الول عمملة 
انزكمن ايت الول - 53م86  ايت 

الول املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.(675

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)4))نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
وحيد) اسير  وتعيين  املسير  استقملة 

للشركة ملدة غير احدودة
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تغييراالاضمء)البنكي
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

تنقيح القمنون األسم�سي))للشركة
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
استقملة املسير السيد اسيين خملد))
اسير) يونس  اسيين  السيد  وتعيين 

وحيد للشركة ملدة غير احدودة
بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تغييراالاضمء)البنكي
بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

تنقيح القمنون األسم�سي))للشركة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) 9م) بتم يخ) ( بمنزكمن) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)44م.
9Iم9

QUALICIA CONSULTING

BRUTOBAT
إعالن اتعدد القرا ات

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

BRUTOBAT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: )3 شطر 
بمء كمايليم ) اكنم3  - 53333 

اكنم3  املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
77م53.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)8م)ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:))
ان) ا تممعية  حصة  (533 تفويت)
الحمال) يوسف  بنعال  السيد  طرف 

 D754338 عدد) الوطنية  للبطمقة 

لفمئدة السيدة حيرش عزيزة الحمالة)

D69456للبطمقة الوطنية عدد)م

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تحويل الشكل القمنوني للشركة ان)

الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد)

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

السيدة) املسيرين  استقملة  قبول 

حيرش عزيزة و السيد بنعال يوسف)

قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

تعيين السيدة حيرش عزيزة الحمالة)

 D69456م عدد) الوطنية  للبطمقة 

 ( كمايليم) بمء) شطر  (3( ب) الكمئنة 

اكنم3 اسيرة  ديدة للشركة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

على) ينص  الذي  )م:) بند  قم)

اال تممعية) الحصة  تفويت  اميلي:)

للشركة)

بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تحويل الشكل القمنوني للشركة ان)

الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد)

بند  قم)م4:)الذي ينص على اميلي:)

تعيين السيدة حيرش عزيزة الحمالة)

 D69456م الوطنية  قم) للبطمقة 

اسيرة  ديدة للشركة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)687.

9(3I

select(conseil

ALTOKHY GROUP
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

select(conseil

شم ع عبد املوان عمم ةم)4 الطمبق 

الرابع  قم6م ، 3363)، البيضمء 

املغرب

ALTOKHY GROUP شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي م3م شم ع 

انفم اقماة ازو  اكت9 مم الدا  

البيضمء - 3363) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

488933

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ALTOKHY GROUP

استراد و) (: غرض الشركة بإيجمز)

تصدير املواد و املعدات.

م3م  (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع انفم اقماة ازو  اكت9)مم)الدا )

البيضمء) الدا   ((3363 (- البيضمء)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد بد  الدين الطوخي):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

الطوخي) الدين  بد   السيد 

االنم ة) حي  ضهر  تجزئة  عنوانه)ا))

م  الطمبق) (37 الرقم) (3( الزنفة)

 (3333 ( البيضمء) الدا   الشق  عين 

الدا البيضمء)املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
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الطوخي) الدين  بد   السيد 
االنم ة) حي  ضهر  تجزئة  عنوانه)ا))
عين) م) الطمبق) (37 الرقم) (3( الزنفة)
الدا ) ((3333 ( الشق الدا  البيضمء)

البيضمء)املغرب)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م)7646.
Iم)9

MOORISH

Qaissaritalia
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شم ع لال يمقوت الطمبق 5 شقة د 

، 3383)، الدا  البيضمء املغرب
Qaissaritalia  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م4 شم ع 
الز قطوني إقماة حماد الشقة م - 

3343) الدا  البيضمء املغرب 
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
489959

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) 7م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. Qaissaritalia
(: بإيجمز) الشركة  غرض 
الكهربمئية) األ هزة  استيراد  ميع 

واإللكترونية واملنزلية املستعملة.
3م4  (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شم ع الز قطوني إقماة حماد الشقة)

م - 3343))الدا  البيضمء)املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

33م  ( (: قيصري) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد قيصري عنوانه)ا))

إيطمليم))33م33)إيطمليم))إيطمليم).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد احمد قيصري عنوانه)ا))

إيطمليم))33م33)إيطمليم))إيطمليم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765589.

9((I

LAAJEB ACCOUNTING

STE CANOVES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

STE CANOVES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  نمن 
زيوزيو الطوابل السفلى  قم 33 

الطمبق األ �سي  - 93333 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(86(9

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CANOVES

غرض الشركة بإيجمز):)الحراسة.
:) نمن) اال تممعي) املقر  عنوان 
 33 السفلى  قم) الطوابل  زيوزيو 
تطوان) (93333 (- ( األ �سي) الطمبق 

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 (: اسماة) ابخوتي  السيد 

بقيمة)33م)د هم.
 533 (: ( نعيمة) بوزاو   السيدة 

بقيمة)33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد ابخوتي اسماة عنوانه)ا))
 4( 7) قم) زنقة) تدغين  شم ع  بل 

93333)تطوان املغرب.
السيدة بوزاو  نعيمة))عنوانه)ا))
السبع)) كدية  6م) الوفمء) قم) شم ع 

93333)تطوان املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد ابخوتي اسماة عنوانه)ا))
 4( 7) قم) زنقة) تدغين  شم ع  بل 

93333)تطوان املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)465.
9(3I

aice(compta

CORRIDA OFFICE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
 CORRIDA OFFICE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م أحمد 
املجمتي إقماة  بمل االل9 الطمبق 
م  قم 8 حي املعم يف - 3373) 

البيضمء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
489((5

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. CORRIDA OFFICE
التطوير) (: بإيجمز) غرض الشركة 

العقم ي.
عنوان املقر اال تممعي):)3م)أحمد)
م  املجمتي إقماة  بمل االل9 الطمبق)
 قم)8)حي املعم يف)-)3373))البيضمء))

املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد عثممن وزين):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
حصة) (533 ( (: السيد اهدي أملو)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) وزين  عثممن  السيد 
 (3543 4 )ش) زنقة عين العمطي ط)

البيضمء))املغرب).
عنوانه)ا)) أملو  اهدي  السيد 
السالم)) حي  العيم�سي  3مزنقة  بل 

63)3))البيضمء))املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) وزين  عثممن  السيد 
 (3543 4 )ش) زنقة عين العمطي ط)

البيضمء))املغرب)
عنوانه)ا)) أملو  اهدي  السيد 
السالم)) حي  العيم�سي  3مزنقة  بل 

63)3))البيضمء))املغرب)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764887.

9(4I
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AZ CONSULATNTS

GFI MAROC OFFSHORE
شركة املسمهمة

تغيير تسمية الشركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GFI MAROC OFFSHORE شركة 

املسمهمة

وعنوان اقرهم اال تممعي انتزه 

نيرشو  شو  8) ، بالطو م53 م63 

شم ع القد3 سيدي اعروف 

93م.3) - 3333) الدا  البيضمء 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

63383م

)بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تغيير) م)3)) ينمير) (34 في) املؤ خ 

 GFI MAROC« تسمية الشركة ان)

 INETUM« إلى) (»OFFSHORE

. »OFFSHORE MAROC

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765883.

9(5I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AGROPATRIA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضمفة تسمية تجم ية أو شعم )

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

AGROPATRIA  »شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: زنقة 

وليلي، العمم ات الحمر،  قم )8م - 

73333 الداخلة  املغرب .

»إضمفة تسمية تجم ية أو شعم «

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.7775

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في))))ينمير)م)3))تقر  إضمفة)

شعم  تجم ي للشركة وهو:

 ALPHA RESTAURANT

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

 34 بتم يخ) ( االبتدائية بوادي الده9)

فبراير)م)3))تحت  قم)96م.

9(6I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AGROPATRIA

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشمط الشركة)

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

AGROPATRIA  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي زنقة 

وليلين العمم ات الحمرن  قم )8م - 

73333 الداخلة  املغرب .

توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.7775

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في))))ينمير)م)3))تمت إضمفة)

إلى نشمط الشركة) التملية  األنشطة 

الحملي):

استغالل و تسيير اطعم)

تموين الحفالت

اشغمل البنمء)و األشغمل العماة).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

 34 بتم يخ) ( االبتدائية بوادي الده9)

فبراير)م)3))تحت  قم)96م.

9(7I

CORPORATE AUDIT GROUP

RESPIRE AIR
إعالن اتعدد القرا ات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شم ع عبد املوان، الطمبق 

الخماس،  قم )) ، 3333)، 

casablanca(maroc

RESPIRE AIR  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: 46، شم ع 

عبد الهمدي بوطمل9 )طريق أزاو  

سمبقم) ،  - 3333) الدا  البيضمء 

املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.3993(5

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)6))ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م.:)الذي ينص على اميلي:)

-)تحديد الغرض اال تممعي

قرا   قم)).:)الذي ينص على اميلي:)

-تعديل القمنون األسم�سي للشركة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

الغرض اال تممعي

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)63م765.

9(8I

Cabinet(LAMRINI(HADI

 ENTREPRISE GENERALE

HOUBANE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI

8م,شم ع إبن سينم النمضو  ، 

333)6، النمضو  املغرب

 ENTREPRISE GENERALE

HOUBANE شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

املطم  تجزئة أوندا  قم 4  - 3م3)6 
النمظو  املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

3433م.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر ) ((3(3 د نبر) (33 في) املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة) حل شركة 
 ENTREPRISE ذات الشريك الوحيد)
ابلغ) ( (GENERALE HOUBANE
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
تجزئة) املطم   حي  اإل تممعي  اقرهم 
أوندا  قم)4  - 3م3)6)النمظو  املغرب)

نتيجة ل):)ال �سيء.
و حدد اقر التصفية ب حي املطم )
تجزئة أوندا  قم)4  - 3م3)6)النمظو )

املغرب.)
و عين:

بوبنمن) احمد  السيد)ة))
وعنوانه)ا))حي املطم  تجزئة أوندا  قم)
النمظو  املغرب كمصفي) 3م3)6)   4

)ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)33)فبراير)

م)3))تحت  قم)43).

9(9I

STE DAY FINANCE

 STATION DE SERVICE
 PETROLIER ET SES

PRODUITS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
سمحة الحرية الرقم 3م الطمبق 

الثمني الفقيه بن صملح ، 33)3)، 
الفقيه بن صملح املغرب
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 STATION DE SERVICE

 PETROLIER ET SES PRODUITS

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 

الثملث  قم 7م زنقة مم سيدي 

أحمد الضموي الفقيه بن صملح - 

33)3) الفقيه بن صملح املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4639

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 غشت) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 STATION DE SERVICE  :

 PETROLIER ET SES PRODUITS

.SARL

احطة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

لبيع الوقود.

الطمبق) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الثملث  قم)7م)زنقة)مم)سيدي أحمد)

 (3(33 (- الضموي الفقيه بن صملح)

الفقيه بن صملح املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

3م5  ( (: احمد) كشنموي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 493 ( (: يمسين) كشنموي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد كشنموي احمد عنوانه)ا))

شم ع) الضموي  أحمد  سيدي  حي 
 (3(33 9م  الخضراء) قم) املسيرة 

الفقيه بن صملح املغرب.

السيد كشنموي يمسين عنوانه)ا))

الزنقة) الضموي  أحمد  سيدي  حي 
9م   شم ع املسيرة الخضراء) قم) مم)

33)3))الفقيه بن صملح املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد كشنموي احمد عنوانه)ا))

شم ع) الضموي  أحمد  سيدي  حي 
 (3(33 9م   الخضراء) قم) املسيرة 

الفقيه بن صملح املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ) ( االبتدائية بملفقيه بن صملح)

م))ينمير)م)3))تحت  قم)36.

933I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

STRATEGY IMPACT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

STRATEGY IMPACT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 46، 

شم ع الوالء، زنقة عبد الخملق 

الطريس - 73333 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7379م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.STRATEGY IMPACT

بيع،) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

شراء،)استيراد و تصدير  ميع أنواع)

قطع غيم  السيم ات

زيوت) أنواع  شراء) ميع  و  بيع 

املحركمت)

اشغمل البنمء)و األشغمل العماة

الـتجــم يـة) الـعـمـلـيـمت  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـم يـة و) و الـصـنـمعـيـة،)

اـبمشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـملـيـة 

أو غيـر اـبـمشـرة بمألنـشـطـــة املـذكــــو ة)

أعـــــاله.
:) قم) اال تممعي) املقر  عنوان 
زنقة عبد الخملق) شم ع الوالء،) (،46

الطريس)-)73333)الداخلة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

فضل)) وليد  الدين  زين  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  (533   :

للحصة.

السيد اليمنم زكريمء):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

فضل)) وليد  الدين  زين  السيد 

انفم،) اقماة  يمض  (393 عنوانه)ا))

شم ع) (،9 الشقة) (،3 طمبق) عمم ة ج،)

البيضمء) الدا   ((3333 انفم) بو كون 

املغرب.

عنوانه)ا)) زكريمء) اليمنم  السيد 
 (3333 م  طمبق) اكمدير،) زنقة  (،(8

الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

فضل)) وليد  الدين  زين  السيد 

انفم،) اقماة  يمض  (393 عنوانه)ا))

شم ع) (،9 الشقة) (،3 طمبق) عمم ة ج،)

البيضمء) الدا   ((3333 انفم) بو كون 

املغرب

عنوانه)ا)) زكريمء) اليمنم  السيد 
 (3333 م  طمبق) اكمدير،) زنقة  (،(8

الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( االبتدائية بوادي الده9)

فبراير)م)3))تحت  قم)33).

Iم93

LAAJEB ACCOUNTING

LKAID TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

LKAID TRAVAUX DIVERS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
الجيش امللكي اقماة  وهرة تطوان 

 قم C  - 93040 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(8639
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 LKAID(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.TRAVAUX DIVERS
اختلف) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اشغمل البنمء
اسمعدة إدا ة املشروع

والسبمكة) الكهربمئية،) األعممل  (
VRD،)و الصبمغة

تأ ير وبيع اعدات البنمء
،األان) ،الحراسة) التنظيف)

واملراقبة
الخضراء) املسمحمت  تطوير 

والحدائق
األعممل الطبوغرافية)،

الجيوفيزيمئية) الد اسمت 
،الجيولو ية والجيوتقنية

العمليمت) عــمم  ميع  وبشكل  (
واململية) والتجم ية  الصنمعية 
املرتبطة) العقم ية  وغير  والعقم ية 
بشكل ابمشر أو غير ابمشر بمألغراض)
أو) اشمبهة  أغراض  أو  إليهم  املشم  

اممثلة.
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
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امللكي اقماة  وهرة تطوان) الجيش 

 قم)C  - 93343)تطوان املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد بوحميك اوح):)533)بقيمة)

33م)د هم.

السيد نماي اصطفى):)533)بقيمة)

33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد بوحميك اوح عنوانه)ا))حي)

زنقة) املو سكيين  شم ع  العليق  فم 

اندلسيين)33)93)املضيق املغرب.

عنوانه)ا)) اصطفى  نماي  السيد 

9م  حي األغرا3 شم ع واد د لة  قم)

ط3)ش))) 93333)ارتيل املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد بوحميك اوح عنوانه)ا))حي)

زنقة) املو سكيين  شم ع  العليق  فم 

اندلسيين)33)93)املضيق املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)9)4.

93(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

MAHAM TRANSIT
إعالن اتعدد القرا ات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

MAHAM TRANSIT  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: زنقة 

الصويرة، عمم ة الزيغم  - 73333 

الداخلة املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.3333

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

3)3))تم اتخمذ) م3)د نبر) املؤ خ في)

القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

ان) للشركة  اإل تممعي  املقر  تحويل 

التملي:) العنوان  الى  الحملي  العنوان 

عمم ة) شم ع الطمح،) تجزئة الوحدة،)
 قم)83)3،)الطمبق)3،)شقة  قم)33

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تعيين السيد)»احمم عبد هللا«)كمسير)

ثمني للشركة الى  من9 السيد)»احمم)

الحسين«)

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

النظمم) ان  4م) و) (4 الفصول) تغيير 

األسم�سي للشركة)

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

االسمسية) االنظمة  على  املصمدقة 

الجديدة للشركة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 36 بتم يخ) ( االبتدائية بوادي الده9)

ينمير)م)3))تحت  قم)3).

933I

Cabinet(LAMRINI(HADI

 ENTREPRISE GENERALE

HOUBANE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Cabinet(LAMRINI(HADI

8م,شم ع إبن سينم النمضو  ، 

333)6، النمضو  املغرب

 ENTREPRISE GENERALE

HOUBANE شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : حي املطم  

تجزئة أوندا  قم 4 - 3م3)6 النمظو  

املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3433م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر ) ((3(3 د نبر) م3) في) املؤ خ 
 ENTREPRISE GENERALE حل)
اسؤولية) ذات  شركة  (HOUBANE
احدودة ذات الشريك الوحيد ابلغ)
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
تجزئة) املطم   حي  اإل تممعي  اقرهم 
أوندا  قم)4 - 3م3)6)النمظو  املغرب)

نتيجة لال �سيء.
و عين:

و) بوبنمن  ( احمد) السيد)ة))
عنوانه)ا))حي املطم  تجزئة أوندا  قم)
املغرب كمصفي) النمظو   3م3)6)  4

)ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
بتم يخ)م3)د نبر)3)3))وفي حي املطم )
تجزئة أوندا  قم)4 - 3م3)6)النمظو )

املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)33)فبراير)

م)3))تحت  قم)م4).
934I

استأانة املتنبي للمحمسبة

H.B.TD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

استأانة املتنبي للمحمسبة
33م شم ع املتنبي الطمبق ) ، 

3333)، بني االل املغرب
H.B.TD شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي بوحمبو 
) شم ع الصواعة زنقة م الطمبق 
سفلي زاوية الشيخ - 3733) بني 

االل املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
937م

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (37
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 
بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.H.B.TD
أعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اختلفة.
حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
م  زنقة) الصواعة  شم ع  (( بوحمبو)
 (3733 (- الطمبق سفلي زاوية الشيخ)

بني االل املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( السيد بوبكر ابو الطي9):)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد بوبكر ابو الطي9 عنوانه)ا))
زاوية الشيخ) ( م) زنقة) ( (( حي بوحمبو)

3733))بني االل املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد بوبكر ابو الطي9 عنوانه)ا))
زاوية الشيخ) ( م) زنقة) ( (( حي بوحمبو)

3733))بني االل املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 33 بتم يخ) ( االبتدائية بقصبة تمدلة)

فبراير)م)3))تحت  قم))م.

935I

AZ CONSULATNTS

VALUE PASS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
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VALUE PASS شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي انتزه 
بوسكو ه لألعممل الطمبق الثمني 
اكت9  قم ب م أوالد بن عمار كم 

6 بوسكو ة - 3333) الدا  البيضمء 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

57م)4م
 بمقت�سى قرا  الشريك الوحيد)

املؤ خ في)34)ينمير)م)3))تم تغيير)
 »VALUE PASS«(تسمية الشركة ان

INETUM BUSINESS SOLU- »إلى)
. »TIONS MAROC

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))76588.

936I

CAF MAROC

IDOX-TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
IDOX-TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي اكزنمية 
 ممعة بوخملف  قم 93 - 93333 

طنجة املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م6م35.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) م)3)) ينمير) (35 املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ابلغ  أسمملهم) ( (IDOX-TRANS
اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)
بوخملف) اكزنمية  ممعة  اإل تممعي 
املغرب) طنجة  (93333  -  93  قم)

نتيجة ل):)ازاة نشمط.

و حدد اقر التصفية ب اكزنمية)

 93333  -  93  ممعة بوخملف  قم)

طنجة املغرب.)

و عين:
القلعي) السيد)ة)) ضوان 

اكزنمية  ممعة بوخملف) وعنوانه)ا))
املغرب) طنجة  (93333  93  قم)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م35م.

937I

YF CONSULTING SERVICES

INTER LOGISTIQUE HAJJI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N(

 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

INTER LOGISTIQUE HAJJI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 47 زنقة 

عمر ابن العمص إقماة إسممعيل 

اكت9  قم 4 القنيطرة. - 4333م 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

593(7

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 3م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 INTER(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.LOGISTIQUE HAJJI

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املستخداين..

زنقة) (47 (: عنوان املقر اال تممعي)

إسممعيل) إقماة  العمص  ابن  عمر 

4333م  (- القنيطرة.) (4 اكت9  قم)

القنيطرة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

الحكيم) عبد  حمجي  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

الحكيم) عبد  حمجي  السيد 

القنيطرة) ( بغداد) زنقة  (3 عنوانه)ا))

4333م)القنيطرة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

الحكيم) عبد  حمجي  السيد 

القنيطرة) ( بغداد) زنقة  (3 عنوانه)ا))

4333م)القنيطرة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)93مم8.

938I

R H AUDIT COMPTA

CHAIB RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

R H AUDIT COMPTA

 RUE BIR ANZARANE IMM

 SEVILLA(N° 06 TANGER ،

90000، TANGER(MAROC

CHAIB RENT CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي مم ارك9 

عميدة فيالج عمم ة مم احل م 3 - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
63م)مم

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 CHAIB(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.RENT CAR
كراء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

السيم ات بدون سمئق.
عنوان املقر اال تممعي):)مم)ارك9)
(- م)3) مم)احل) عميدة فيالج عمم ة)

93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 933 ( (: الشمي9) احمد  السيد 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).
السيد اروان الشمي9):))53)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).
السيد عدنمن الشمي9):))53)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الشمي9 عنوانه)ا))) السيد احمد 
التوزاني) تجزئة  اوالي  شيد  شم ع 

 قم)3م 93333)طنجة املغرب.
السيد اروان الشمي9 عنوانه)ا)))
التوزاني) تجزئة  اوالي  شيد  شم ع 

 قم)3م 93333)طنجة املغرب.
السيد عدنمن الشمي9 عنوانه)ا)))
التوزاني) تجزئة  اوالي  شيد  شم ع 

 قم)3م 93333)طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيدة اريم البركة عنوانه)ا))حي)
بيلير زنقة)8م) قم)9م 93333)طنجة)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((6 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)744.
939I
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TCJ CONSEIL

MARO 2C
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TCJ CONSEIL

 N°589 SECT 11 EXT(HAY

 SALAM(AV 20 AOUT(SALE ،

11140، SALE(MAROC

MARO 2C شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 4) 

شم ع االاير سيدي احمد حي الرشمد 

القرية سال - 43ممم سال املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3(933

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 MARO(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.(C
-م)اقمول) غرض الشركة بإيجمز):)

في األعممل أو االشتغمل املختلفة.

-))اقمول في التركي9 الضوئي.

 (4 :) قم) عنوان املقر اال تممعي)

شم ع االاير سيدي احمد حي الرشمد)

القرية سال)-)43ممم)سال املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: احمد) السيد  يمض 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) احمد  السيد  يمض 
سوق) الر مء) حي  (38 زنقة) م3)  قم)
سوق) ((355( النمة) اوالد  السبت 

السبت املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احمد  السيد  يمض 
سوق) الر مء) حي  (38 زنقة) م3)  قم)
سوق) ((355( النمة) اوالد  السبت 

السبت املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بسال) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)35934.

943I

CAF MAROC

INVESTCO
إعالن اتعدد القرا ات

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
INVESTCO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان اقرهم اال تممعي: زاوية زنقة 

العشمق و الدا  البيضمء، اقماة 
غرنمطة ، الطمبق االول  قم 39 - 

93333 طنجة املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.(4935

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)8م)ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
الستم ) عبد  السيد  لحصول  تبعم 
املغربية،) الجنسية  على  ططري 
ان) الوطنية  بطمقته  تغيير  قم  تم 

K453((7(الى(K33344ممU
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تحديث القمنون األسم�سي للشركة
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
الذي) املعنية:) البنود  بند  قم 

ينص على اميلي:)بملتعديل

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم))35م.

Iم94

excofi

OPTIMAG
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عمم ة لحبمبي شم ع الجوالن 

ليدو فم3 ، 333م3، فم3 املغرب
OPTIMAG شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي املكت9 

 قم 8) الطمبق الرابع اكمت9 
الصفمء طريق صفرو - 33333 فم3  

املغرب 
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
65977

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.OPTIMAG
تم ر) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

استو د)//)تجم ة النظم ات).
املكت9) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 قم)8))الطمبق الرابع اكمت9 الصفمء)
طريق صفرو)-)33333)فم3))املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد بد  املتوكل)):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

3م  )عنوانه)ا)) السيد بد  املتوكل)
 33333 ( أ) النر س  اليمسمين  زنقة 

فم3))املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
3م  )عنوانه)ا)) السيد بد  املتوكل)
 33333 ( أ) النر س  اليمسمين  زنقة 

فم3))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) م3) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)538.

94(I

(AIN GROUPE COMPTA

STE JOURI OLAD MBAREK
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE JOURI OLAD MBAREK

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
3) غشت اوالد ابم ك بني االل - 

3333) بني االل املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3937م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.JOURI OLAD MBAREK
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غرض الشركة بإيجمز):)اقهى.
 (3 عنوان املقر اال تممعي):)شم ع)
غشت اوالد ابم ك بني االل)-)3333) 

بني االل املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: لعزيري  شيد) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) لعزيري  شيد  السيد 
تعمونية الفملحة اوالد ابم ك)3333) 

بني االل املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لعزيري  شيد  السيد 
تعمونية الفملحة اوالد ابم ك)3333) 

بني االل املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني االل))بتم يخ)8م)ينمير)

م)3))تحت  قم)59.
943I

شركة ابهوش للخدامت

NOVO PETRO SUD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

شركة ابهوش للخدامت
شم ع اكة عمم ة الصملحي الطمبق 
االول  قم 34 العيون ، 3م733، 

العيون املغرب
NOVO PETRO SUD شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي الطريق 
الرئيسية  قم م3 اتجمه الدو ة 
وطرفمية - 73333 العيون املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م34)3.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) م)3)) فبراير) (34 في) املؤ خ 
بمبلغ) الشركة   فع  أسممل 

أي) د هم«) (933.333,33« قد ه)
إلى) د هم«) »33.333,33م) ان)
((: عن طريق) د هم«) »333.333,33.م)

تقديم حصص نقدية أو عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)446/2021.
944I

CAF MAROC

TODOS HALCONES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
TODOS HALCONES شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة واد 
زيز الرقم 3) اقماة كمسطيم الطمبق 

الثمني  قم 3م - 93333 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م97)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TODOS HALCONES
غرض الشركة بإيجمز):)بيع و شراء)

استحضرات التجميل و الصحة.
زنقة واد) (: عنوان املقر اال تممعي)
اقماة كمسطيم الطمبق) ((3 زيز الرقم)
طنجة) (93333  - 3م  الثمني  قم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 
د هم،)اقسم كملتملي:

33م  ( (: لوا ) الدايم  عبد  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد عبد الدايم لوا  عنوانه)ا))
شم ع األامنة زنقة)5م) قم)83م)كدية)

السبع))93333)تطوان املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد عبد الدايم لوا  عنوانه)ا))
شم ع األامنة زنقة)5م) قم)83م)كدية)

السبع))93333)تطوان املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)439م.
945I

G.MAO.CCF

STE ATIK PORTES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE (4

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE ATIK PORTES شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي املحل  قم 
36 القطعة   قم 5  تجزئة  املسرة  
طريق عين السمن فم3 املحل  قم 
36 القطعة   قم 5  تجزئة  املسرة  
طريق عين السمن فم3 33333 

فم3 املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
65987

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 
بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ATIK PORTES
:)اقمول في) غرض الشركة بإيجمز)

األشغمل))النجم ة الحديدية.
عنوان املقر اال تممعي):)املحل  قم)
املسرة)) ( تجزئة) ( (5 ) قم) القطعة) (36
طريق عين السمن فم3 املحل  قم)
املسرة)) ( تجزئة) ( (5 ) قم) القطعة) (36
 33333 فم3) السمن  عين  طريق 

فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ( ( ( عثيق) عزيز  السيد 
عين) ( االال) حي  (46 مم) قم) زنقة)

هم ون فم3)33333)فم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( ( ( عثيق) عزيز  السيد 
عين) ( االال) حي  (46 مم) قم) زنقة)

هم ون فم3)33333)فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (3( بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)530/21.
946I

AZ CONSULATNTS

 INETUM OFFSHORE
MAROC

شركة املسمهمة
تحويل املقر اال تممعي للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 INETUM OFFSHORE MAROC
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شركة املسمهمة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 

انتزه نيرشو  شو  ) ، بالطو 
م33,634,633,63مم  ، شم ع 

القد3، سيدي اعروف 3).93م - 
3333) الدا  البيضمء املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
63383م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)34)ينمير)م)3))تم))تحويل))
للشركة) الحملي  اال تممعي  املقر 
بالطو) (، (( نيرشو  شو ) »انتزه  ان)
شم ع) م33,634,633,63مم،)
3).93م  اعروف) سيدي  القد3،)
املغرب«) البيضمء) الدا   ((3333  -
بالطو) (، ((8 »انتزه نيرشو  شو ) إلى)
سيدي) شم ع القد3،) (، ( ,م53,م63)
الدا ) ((3333  - 3).93م  اعروف)

البيضمء))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765883.
947I

Cabinet(Solution(Consulting(and(Accounting

 BEST WORK YOUNELYA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 Cabinet(Solution(Consulting
and(Accounting

 Avenue(Al(Qods,N°6, appt(n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
 BEST WORK YOUNELYA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 7مم اكر  
زنقة فرحمت حشمد لقبيبمت الربمط 

- 3333م  الربمط املغرب .
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
48337م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) ينمير) ((3 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

)الحنفي) تفويت السيد))ة))يونس)
ان) ا تممعية  حصة  (533 العلوي)
)ة)) السيد) ( 533)حصة لفمئدة) أصل)

أيوب))زانين))بتم يخ)3))ينمير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
فبراير) مم) بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3)3ممم.
948I

FATHICONSULTING

 SMMCR La société 
 marocaine des métiers de la
cuisine et de la restauration

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FATHICONSULTING
 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GHمم
 APPARTEMENT  NUMERO 13 ،
20190، CASABLANCA(MAROC

 SMMCR «La(société(marocaine 
 des(métiers(de(la(cuisine(et(de(la
restauration شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 75 شم ع 
مم ينمير طمبق م شقة  قم 69م  - 

3333) الدا  البيضمء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م48947
في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 SMMCR( «La( société( marocaine
 des(métiers(de(la(cuisine(et(de(la

.restauration
(- (: بإيجمز) الشركة  غرض 
أنواعه) بجميع  الطعمم  تقديم 
املطبوخة) الو بمت  ،إعداد 
الو بمت) املحل،) في  ،املبيعمت 

للمنمزل) التوصيل  السريعة،خداة 
و ميع) املشروبمت،اقهى،) ،بيع 
أعيمد) تنظيم  اثل  األحداث  أنواع 
الزفمف) ،حفالت  ،التعميد) امليالد)

واألاسيمت الخمصة اع األصحمب؛
اهن) على  التد ي9  خدامت  (-

الطبخ واملطمعم
تمثيل) عمليمت  تحقيق  ميع  (-
السمسرة وعموالت الشحن املتعلقة)

بهذه األشيمء
بجميع) اإلاتالك  و  -الحيمزة 
البيع) املسمهمة في امللكية؛) أشكمله؛)
ابمشر؛) الغير  أو  املبمشر  والتمثيل 
تداول  ميع براءات االختراع لجميع)

املم كمت)؛)الترخيص؛الحصرية
املعماالت) عماة،) ميع  بصفة  و 
ان أي نوع سواء)املعماالت التجم ية)
والصنمعية و اململية ذات صلة ابمشرة)
أو غير ابمشرة،)بهدف الشركة أو التي)
ان طبيعتهم ان تسمعد علي توسعهم أو)

تطويرهم
75)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
 - 69م   شقة  قم) م) ينمير طمبق) مم)

3333))الدا  البيضمء))املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
الحفيظ) عبد  نجالء) السيدة 
حسيني):))633)حصة بقيمة)63.333 

د هم للحصة).
433)حصة) ( (: السيدة زين9 حوج)

بقيمة)43.333)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الحفيظ) عبد  نجالء) السيدة 
)) قم) الفتح) حي  عنوانه)ا)) حسيني 
الدا ) ((3333 ( اعروف) سيدي  م)

البيضمء))املغرب.
عنوانه)ا)) حوج  زين9  السيدة 
  6 7) قم) عمم ة) سكن  إقماة  يت 

3333))الدا  البيضمء))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
الحفيظ) عبد  نجالء) السيدة 
)) قم) الفتح) حي  عنوانه)ا)) حسيني 

الدا ) ((3333 ( اعروف) سيدي  م)
البيضمء))املغرب

عنوانه)ا)) حوج  زين9  السيدة 
  6 7) قم) عمم ة) سكن  إقماة  يت 

3333))الدا  البيضمء))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3)م765.
949I

اوثق

»IVOIRE HOLDE «
شركة ذات املسؤولية املحدودة

االءاة النظمم األسم�سي للشركة

اوثق
اقماة القصر عمم ة د, زاوية 

شم ع يعقوب املنصو  و شم ع 
غمندي الدالرالبيظمء ، 73)3)، 

الدا البيظمء املغرب
» IVOIRE HOLDE«   »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي:   ,الطمبق 
السفلي  B4  املقر اال تممعي :      
النسيم 3-)48 , اقماة النسيم, الحي 
الحسني, حي لسمسفة الدا البيضمء 
حي لسمسفة الدا البيضمء 33)3) 

الدا  البيضمء املغرب.
»االءاة النظمم األسم�سي للشركة«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م389)4.
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)مم)فبراير)م)3)
األسم�سي) النظمم  االءاة  تقر  
م  القمنون:) اقتضيمت  اع  للشركة 
قبل شركة) سهمم ان  3م3) بيع) (- (/
في) ( (IVOIRE( HOLDING«( SARL«

شركة)
 IVOIRE( HOLDE«( SARL«
 OXY(VILLE«(SARL.«(لصملح شركة
قبل شركة) سهمم ان  ((3 بيع) (/( 2-
شركة) في  (HOLDER«( SARL( AU«
لصملح) (IVOIRE( HOLDE«( SARL«
(/OXY( VILLE«( SARL( ( 3« شركة)
التصديق على البيع ان قبل شركة)
لثالثممئة) (OXY( VILLE«( SARL«
)املوكة لشركة)

ً
وعشرة))3م3))سهمم
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و) ش.د.م.م  (»IVOIRE HOLDING«
املوكة لشركة) (

ً
سهمم (((3( عشرين)

»HOLDER«(SARL(AU)في  أ3 امل)
 IVOIRE( HOLDE«( SARL.« شركة)
4./)تأكيد السيد)) شيد أاغم  والسيد)
بوبكر الد هم والسيد دحممن الد هم)
اسير) وتعيين  اشم كين  كمسيرين 
السيد)) شخص  في  ( اشم ك  ديد)
القمنون) تعديل  (/ (5. بوزوبع) نمصر 

األسم�سي للشركة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)96م765.
953I

FATHICONSULTING

MACHINE TO MACHINE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FATHICONSULTING
 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GHمم
 APPARTEMENT  NUMERO 13 ،
20190، CASABLANCA(MAROC
MACHINE TO MACHINE شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 75 شم ع 
مم ينمير طمبق م شقة  قم 69م  - 

3333) الدا  البيضمء  املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
489469

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MACHINE TO MACHINE

إ راء) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 
والخدامت) التسويقية  الد اسمت 

االستشم ية
(، البراجيمت) ،تطوير  تصميم) (-
تكنولو يم) وحلول  عمليمت  إنشمء)
العمليمت) ،وكذلك  ميع  املعلوامت)

التجم ية املتعلقة بهذه املنتجمت
-تشغيل)،بيع)،تمثيل  ميع براأت)
االختراع والعالامت التجم ية)،عمليمت)
التصنيع املتعلقة بملبراجيمت و ميع)

حلول تكنولو يم املعلوامت.
والتصدير) االستيراد  عمليمت  (-

والتوزيع املتعلقة بكمفة املنتجمت.
75)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
 - 69م   شقة  قم) م) ينمير طمبق) مم)

3333))الدا  البيضمء))املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
((: ( تدالوي) السيد  شيد عوام ي 
333.م)حصة بقيمة)33.333م)د هم)

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
تدالوي)) عوام ي  السيد  شيد 
عنوانه)ا))4مم)شم ع يعقوب املنصو )
 (3333 ( املعم يف) (8 4)شقة) ،)طمبق)

الدا  البيضمء))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
تدالوي)) عوام ي  السيد  شيد 
عنوانه)ا))4مم)شم ع يعقوب املنصو )
 (3333 ( املعم يف) (8 4)شقة) ،)طمبق)

الدا  البيضمء))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)5مم765.
Iم95

اينم ة فينمنس  روب

صوصييتي التوليي دو ال 
ديستريبيسيون

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تممعي للشركة

اينم ة فينمنس  روب
)5 شم ع اوالي  شيد شقة  قم 
7 الطمبق الرابع  ليز اراكش ، 

43333، اراكش املغرب
صوصييتي التوليي دو ال 

ديستريبيسيون شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي )5 شم ع 
اوالي  شيد شقة  قم 7 الطمبق 

الرابع  ليز - 43333 اراكش املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
39)37م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في))))ينمير)م)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
شقة  قم) اوالي  شيد  شم ع  (5(«
 43333 (- الرابع  ليز) الطمبق  (7
»دوا  وازو  قم) إلى) اراكش املغرب«)
 43333 (- ( 4)حربيل) الغمبة  قم) م33)

اراكش))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)7م36)م.
95(I

TY CONSULTING

DELICIAS REGIBUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC
DELICIAS REGIBUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 
احمد القري، العمم ة  قم 6)، 

الطمبق الثمني، املكت9  قم -8الدا  
البيضمء - 3333) الدا البيضمء  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م48973

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DELICIAS REGIBUS
غرض الشركة بإيجمز):

-)استيراد وتوزيع املنتجمت واملواد)
الغذائية

املحلي) املستوى  على  الشراء) (-
وتوزيع املنتجمت واملواد الغذائية

وبيع) تسويق  تصنيع،) صنع،) (-
 ميع املنتجمت واملواد الغذائية)

-)امون
-)تو يد الطعمم

-)انظم االستقبمالت
عرض) بيع،) شراء،) إنشمء،) (-
البراءات،) واستخدام  ميع 
اإلنتمج،) عالامت  الرخيصمت،)
التي) واألسملي9  الحصرية  الحقوق 

تدخل في نطمق الغرض اال تممعي)
استخدام) شراء،) إنشمء،) (-
أو) ابمشرة  غير  أو  ابمشرة  بطريقة 
أو) املنشأة  التجم ية،) األصول  تأ ير 
املبمني التي قد تخدم بأي طريقة أحد)

األغراض املذكو ة أعاله
-)املسمهمة بطريقة ابمشرة أو غير)
ابمشرة للشركة في  ميع العمليمت)
اململية املنقولة أو الثمبتة وفي  ميع)
الشركمت التجم ية أو الصنمعية التي)
قد ترتبط بملغرض اال تممعي أو أي)

غرض اشمبه أو اممثل له
وبصفة عماة،) ميع العمليمت) (-
أو) املنقولة  الصنمعية،) التجم ية،)
بشكل) املرتبطة  اململية  أو  الثمبتة 
بمألغراض) ابمشر  غير  أو  ابمشر 
القد ة) لديهم  التي  أو  أعاله  املذكو ة 
إضمفة) على تحسين وتحقيق النمو،)
غير) أو  ابمشرة  اشم كة  كل  إلى 
ابمشرة،)تحت أي شكل،)في الشركمت)
أهداف) أو  الهدف  نفس  تهدف  التي 

اممثلة..
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زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
(،(6 العمم ة  قم) القري،) احمد 
-8الدا ) املكت9  قم) الثمني،) الطمبق 
الدا البيضمء)) ((3333 (- البيضمء)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
((: الضخماة) بنمني  غيتة  السيدة 
53)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 53 ( (: سحيموي) فميزة  السيدة 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

الضخماة) بنمني  غيتة  السيدة 
م)زنقة بروسبير ايريمي ط) عنوانه)ا))
))ش)5))فمل فلو ي البيضمء)3333) 

الدا البيضمء))املغرب.
السيدة فميزة سحيموي عنوانه)ا))
3)ش) ( زنقة انصو  السعدي ط) مم)
 (3333 الدا البيضمء) املعم يف  (33

الدا البيضمء))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الضخماة) بنمني  غيتة  السيدة 
م)زنقة بروسبير ايريمي ط) عنوانه)ا))
))ش)5))فمل فلو ي البيضمء)3333) 

الدا البيضمء))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765346.

953I

LOGIFIN

NURAY STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES (3

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
NURAY STYLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : شم ع 
اوالي يوسف إقماة يمسين ١  قم 

5م - 93333 طنجة املغرب .
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.43373

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) ((3(3 د نبر) ((( في) املؤ خ 
ذات) شركة  (NURAY STYLE حل)
ابلغ  أسمملهم) املحدودة  املسؤولية 
اقرهم) وعنوان  د هم  ((33.333
اإل تممعي شم ع اوالي يوسف إقماة)
طنجة) (93333  - 5م  ١) قم) يمسين)

املغرب))نتيجة لخسم ة السوق.
و عين:

السيد)ة))احمد الحبي9))نمصري)
و عنوانه)ا))شم ع اوالي  شيد تجزئة)
5 93333)طنجة) 5) قم) بنطمدو زنقة)

املغرب))كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
شم ع) وفي  ((3(3 د نبر) ((( بتم يخ)
اوالي يوسف إقماة يمسين)١) قم)5م 

- 93333)طنجة املغرب).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)373م.
954I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

أنفا وست
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
أنفم وست شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 65) شم ع 
ز قطوني طمبق 9  قم )9 - 53)3) 

الدا  البيضمء املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.474639

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) م)3)) ينمير) 8م) في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) »9.333م4.7))

 (4.7(9.333« إلى) د هم«) »3.333م)

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)8م7656.

955I

YF CONSULTING SERVICES

SOAPRO GHARB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N(

 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

SOAPRO GHARB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

اوالد او يه بلوك  جم  قم 65 

املحل )magasin)  قم 3 القنيطرة - 

4333م القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

593(5

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SOAPRO GHARB

غرض الشركة بإيجمز):)بيع و شراء)

؛) بملتقسيط) العقمقير  انواع   ميع 

أشغمل اختلفة)؛)إستيراد وتصدير..

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
اوالد او يه بلوك))جم) قم)65)املحل)
)magasin)) قم)3)القنيطرة)-)4333م 

القنيطرة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

 933 ( (: اسممء) الصويني  السيدة 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

33م  ( (: احمد) الصويني  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة الصويني اسممء)عنوانه)ا))
تجزئة هبة الطمبق األول الجديدة) (9

4333))الجديدة املغرب.
السيد الصويني احمد عنوانه)ا))
القمهرة) و  سو3  زنقتي  زاوية  6م)
الشقة)8)القنيطرة)4333م)القنيطرة)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد الصويني احمد عنوانه)ا))
القمهرة) و  سو3  زنقتي  زاوية  6م)
الشقة)8)القنيطرة)4333م)القنيطرة)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم))9مم8.
956I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

أكتفالند
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
أكتفالند شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي التقسيم 
بيليغ بوسكو ة E2  - 27182 الدا  

البيضمء بوسكو ة   املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م8م4م4.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) م)3)) ينمير) )م) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
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ان) أي  د هم«) »793.333.م)

»833.333.م  إلى) د هم«) »3.333م)

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765487.

957I

fiduciaire(rageca((فيديسيير  ا يكم

SOPMARO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفمة شريك

fiduciaire(rageca  فيديسيير  ا يكم

6) اقماة املحمدي زنقة  ابعة 

العدوية الطمبق الرابع  قم 34 

ال يروند ، 3533)، الدا  البيضمء 

املغرب

SOPMARO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 7م زنقة 

بيرليوز بيلفدير  - 3333) الدا  

البيضمء املغرب.

وفمة شريك
 قم التقييد في السجل التجم ي 

3م6م)م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

م)3))تم اإلعالم) ينمير) (35 املؤ خ في)

و) سعيدي  ( احمد) الشريك  بوفمة 

(
ً
تبعم الو ثة  على  حصصه  توزيع 

د نبر) ((8 في) املؤ خ  اإل اثة  لرسم 

3)3))بملشكل األتي):

((، ( ( املكنم�سي) ( اليكة) السيد)ة))

346.م)حصة).

السيد)ة))دنيم))سعيدي))،))567.م 

حصة).

((، ( سعيدي) ( نو ية) السيد)ة))

567.م)حصة).

السيد)ة))نوال))سعيدي))،))567.م 

حصة).

السيد)ة))فمطمة الزهراء)سعيدي)

،))567.م)حصة).

السيد)ة))علي سعيدي))،))36م.3 

حصة).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (3 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)6)8م76.

958I

املركز املراك�سي لإل شمد

JYAD PROMOTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

املركز املراك�سي لإل شمد

شقة  قم 9 ادخل أ عمم ة أنس 

ام و يل شم ع اوالي عبد هللا ، 3، 

اراكش املغرب

JYAD PROMOTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : شقة  قم 

3م اكر  عمم ة ب) شم ع مم ينمير 

بمب دكملة  - 43333 اراكش املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.8(385

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) 5م) املؤ خ في)

شركة) (JYAD PROMOTIONS

ابلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)

اقرهم اإل تممعي شقة  قم)3م)اكر )

ينمير بمب دكملة)) مم) عمم ة ب))شم ع)

نتيجة) املغرب  اراكش  (43333  -

النعدام النشمط التجم ي للشركة).

و عين:

و) هراود  ( ( احمد) السيد)ة))

الز قطوني) تجزئة  (359 عنوانه)ا))

املغرب) ( اراكش) (43333 ( ملحمايد)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

م)3))وفي شقة  قم) 5م)ينمير) بتم يخ)

ينمير) مم) شم ع) اكر  عمم ة ب)) 3م)

بمب دكملة))-)43333)اراكش املغرب).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3634)م.

959I

fiduciaire(rageca((فيديسيير  ا يكم

SOPMARO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire(rageca  فيديسيير  ا يكم

6) اقماة املحمدي زنقة  ابعة 

العدوية الطمبق الرابع  قم 34 

ال يروند ، 3533)، الدا  البيضمء 

املغرب

SOPMARO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي  7مزنقة 

بيرليوز بيلفدير  - 3333) الدا  

لبيضمء املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

3م6م)م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) م)3)) ينمير) (37 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

نو ية سعيدي) )ة)) تفويت السيد)

أصل) ان  ا تممعية  حصة  567.م)

567.م)حصة لفمئدة))السيد))ة))عبد)

الكريم زكي بتم يخ)37)ينمير)م)3).

نوال سعيدي) )ة)) السيد) تفويت 

أصل) ان  ا تممعية  حصة  567.م)

567.م)حصة لفمئدة))السيد))ة))عبد)

الكريم زكي بتم يخ)37)ينمير)م)3).

)ة))فمطمة الزهراء) تفويت السيد)

سعيدي)567.م)حصة ا تممعية ان)

السيد) ( لفمئدة) حصة  567.م) أصل)

ينمير) (37 عبد الكريم زكي بتم يخ) )ة))

م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

 (3 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)7)8م76.

963I

املركز املراك�سي لإل شمد

 HOTEL PERFORMANCE
CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر اال تممعي للشركة

املركز املراك�سي لإل شمد

شقة  قم)9)ادخل أ عمم ة أنس)
ام و يل شم ع اوالي عبد هللا)،)3،)

اراكش املغرب
 HOTEL PERFORMANCE

CONSEIL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي فيال 6) 
حداائق الطويحنة دوا  بن العربي 

دائرة البو   ممعة الويدان - 
43333 اراكش  املغرب .

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.67743
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)7))أكتوبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
»فيال)6))حداائق الطويحنة دوا  بن)
العربي دائرة البو   ممعة الويدان)-)
43333)اراكش))املغرب)»)إلى)» يمض)
طريق) األندلس  إقمة  يمض  8م)

أازايز))-)43333)اراكش)))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3635)م.
Iم96

fiduciaire(rageca((فيديسيير  ا يكم

SOPMARO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire(rageca  فيديسيير  ا يكم
6) اقماة املحمدي زنقة  ابعة 
العدوية الطمبق الرابع  قم 34 

ال يروند ، 3533)، الدا  البيضمء 
املغرب

SOPMARO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 4م زنقة 
بمتنيول بيلفدير - 3333) الدا  

لبيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
3م6م)م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) فبراير) (3( في) املؤ خ 

املصمدقة على):
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سعيدي) علي  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) ان  ا تممعية  حصة  36م.3)
36م.3)حصة لفمئدة))السيد))ة))عبد)

الكريم))زكي بتم يخ))3)فبراير)3)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764896.

96(I

orient(compt

STE ORIENT T
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient(compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 35م

60000، OUJDA(MAROC
STE ORIENT T  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 86 زنقة 
فم3 الطمبق التمني الشقة 4 - 

63333  و دة  املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
36545

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) 9م3)) د نبر) (3(
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. ORIENT T
غرض الشركة بإيجمز):)توزيع وبيع)

املواد الغذائية وغير الغذائية
تم ر)

التصدير واالستيراد.
 86 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 -  4 زنقة فم3 الطمبق التمني الشقة)

63333))و دة))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد الحمدي احمد)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد الحمدي احمد عنوانه)ا))
زنقة) العمقل  تجزئة  املعم يف  حي 
و دة)) (63333 اليمقوت  قم4)  

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد الحمدي احمد عنوانه)ا))
زنقة) العمقل  تجزئة  املعم يف  حي 
و دة)) (63333   (4 اليمقوت  قم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)495.
963I

INVEST CENTER SARL

TIFFO PROD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

INVEST CENTER SARL
 RUE(IBNOU(MOUNIR(IMM 75
 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
TIFFO PROD  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م زنقة ا 
حمد املجمطي اقماة اال ل9 الطمبق م 
الرقم 8 املعم يف  - 3333) البيضمء  

املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.447365

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
3)3))تقر  حل) 3م)غشت) املؤ خ في)
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)
   TIFFO PROD الوحيد) الشريك 

د هم) 33.333م) ابلغ  أسمملهم)
زنقة ا) 3م) وعنوان اقرهم اإل تممعي)
حمد املجمطي اقماة اال ل9 الطمبق)م 
الرقم)8)املعم يف))-)3333))البيضمء))
تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

الهجف والنتيجة.
زنقة) 3م) و حدد اقر التصفية ب)
احمد املجمطي اقماة االل9 الطمبق)م 
الرقم)8)املعم يف البيضمء))-)3333) 

البيضمء))املغرب).)
و عين:

السيد)ة)) �سى))بنيس و عنوانه)ا))
  3 الطمبق) (37 )3)زنقة اونتين الرقم)
3333))البيضمء)املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
9م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

غشت)3)3))تحت  قم)م74363.
964I

fiduciaire(rageca((فيديسيير  ا يكم

SOPMARO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

fiduciaire(rageca  فيديسيير  ا يكم
6) اقماة املحمدي زنقة  ابعة 
العدوية الطمبق الرابع  قم 34 

ال يروند ، 3533)، الدا  البيضمء 
املغرب

SOPMARO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 7م زنقة 
برليوز بيلفدير - 3333) الدا  

البيضمء املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
3م6م)م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)8م)ينمير)م)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
 (3333 (- زنقة برليوز بيلفدير) »7م)
زنقة) »4م) إلى) املغرب«) الدا  البيضمء)

الدا ) ((3333 (- ( ( بيلفدير) بتنيول 

البيضمء))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (5 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم))56)76.

965I

fiduciaire(quodwa

 STE BAALA ALUMINIUM

ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(quodwa

 APP 9 IMM(F(PORT(URBAIN

 MASSIRA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

STE BAALA ALUMINIUM ش م م 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة ب 

5  قم 8 عملية وفمء م اكنم3  - 

53333 اكنم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5(3(7

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

BAALA ALUMINIUM)ش م م.

اشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

االملنيوم و اشغمل اخرى للبنمء.

عمم ة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
(-( م)اكنم3) 8)عملية وفمء) 5) قم) ب)

53333)اكنم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
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حصة) (533 ( (: السيد بعال سعيد)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

533)حصة) ( (: السيد بعال احمد)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد بعال سيد عنوانه)ا))عمم ة)

اكنم3) (3( الوفمء) (33 الطمبق) ك 

53333)اكنم3 املغرب.

السيد بعال احمد عنوانه)ا))زنقة)

املفضل) الشيخ  حي  (85 الجوز  قم)

سال)333مم)سال املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سعيد  بعال  السيد 

 3( الوفمء) (33 الطمبق) ك  عمم ة 

اكنم3)53333)اكنم3 املغرب

السيد بعال احمد عنوانه)ا))زنقة)

املفضل) الشيخ  حي  (85 الجوز  قم)

سال)333مم)سال املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) م)) بتم يخ) ( بمكنم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)343.

966I

MOORISH

OMAR DRISSI SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشمء)فرع تمبع للشركة

MOORISH

39 شم ع اللة اليمقوت الطمبق 5 

الشقة د 39 شم ع اللة اليمقوت 

الطمبق 5 الشقة د، 3333)، الدا  

البيضمء املغرب

OMAR DRISSI SARL AU  شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 

 QUARTIER(EL(FATEH(RUE 32

NR 03  - 70000 العيون  املغرب.

إنشمء فرع تمبع للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

م37م48.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر ) ((3(3 شتنبر) ((5 في) املؤ خ 

تحت) ( للشركة) تمبع  ( فرع) إنشمء)

 RUE بملعنوان) الكمئن  و  (- التسمية)

 BENI AMIR N9م DERB LOUBILA

BD EL HANK RDC  -  (3343.)الدا )

طرف) ان  املسير  و  املغرب  البيضمء)

السيد)ة))اد يس))احمد.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (7 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

نونبر)3)3))تحت  قم)755356.

967I

RK CONSULTING GROUPE

RIAD ROXELANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RK CONSULTING GROUPE

 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

   IMMB(JAWAD(B(APPT 34

 DEUXIEME(ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC

RIAD ROXELANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 38) 

الطمبق A اكت9  قم 5 سيدي غمنم 

اراكش - 43333 اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9م3ممم

في) اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 6م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.ROXELANE

بيت) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الضيمفة أو الريمض.

 (38 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
5)سيدي غمنم) A)اكت9  قم) الطمبق)

اراكش)-)43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: السكني) اد يس  السيد 

حصة بقيمة)3م)د هم للحصة).
 PRIME FACTORS الشركة)
3م  بقيمة) حصة  (RACING :  533

د هم للحصة).
 533 (: السكني) اد يس  السيد 

بقيمة)3م)د هم.
 PRIME FACTORS الشركة)

RACING : 533)بقيمة)3م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد اد يس السكني عنوانه)ا))
الحمج) د ب  املشرع  قمع  الزاوية 
اراكش) (43333 اراكش) 3م) املماون)

املغرب.
 PRIME FACTORS الشركة)
عنوانه)ا)) (RACING
 L U X E M B O U R G E O I S
LUXEMBOURG 49)م 

.LUXEMBOURGEOIS
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد اد يس السكني عنوانه)ا))
الحمج) د ب  املشرع  قمع  الزاوية 
اراكش) (43333 اراكش) 3م) املماون)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتم يخ) بمراكش  التجم ية 
.M3((م)3))تحت  قم)438م4))م
968I

NKH CONSULTING SARL

ESPACE PARA I.S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

ESPACE PARA I.S شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 59 

تجزئة النمسية ) فتح الخير حي 

اإلنبعمث تمم ة تمم ة 333)م تمم ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

339)3م/95)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ESPACE PARA I.S

بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

استحضرات التجميل بملتقسيط.
 59 :) قم) عنوان املقر اال تممعي)

حي) الخير  فتح  (( النمسية) تجزئة 

تمم ة) 333)م) تمم ة) تمم ة  اإلنبعمث 

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 983 ( (: السالاي) ايممن  السيدة 

حصة بقيمة)98.333)د هم للحصة).

السيد ااين السالاي):))3))حصة)

بقيمة)333.))د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة ايممن السالاي عنوانه)ا))

حي العلوين زنقة ليبيم ابن سينم  قم)

6))تمم ة)333)م)تمم ة املغرب.

عنوانه)ا)) السالاي  أاين  السيد 

حي العلوين زنقة ليبيم ابن سينم  قم)

6))تمم ة)333)م)تمم ة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
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السيدة ايممن السالاي عنوانه)ا))
حي العلوين زنقة ليبيم ابن سينم  قم)

6))تمم ة)333)م)تمم ة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( بتمم ة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)4958.
969I

شركة ابهوش للخدامت

SEGESAHA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

شركة ابهوش للخدامت
شم ع اكة عمم ة الصملحي الطمبق 
االول  قم 34 العيون ، 3م733، 

العيون املغرب
SEGESAHA شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي ادينة 
الوحدة الشطر الثمني بلوك I  قم 

م64 شقة  قم م3 - 73333 العيون 
املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.33897
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في)39)فبراير)م)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
»ادينة الوحدة الشطر الثمني بلوك)
 73333  - م3  شقة  قم) م64) I) قم)
العيون املغرب«)إلى)»حي اوالي  شيد)
الطمبق) (3(3 اكة عمم ة  قم) شم ع 
الخماس)-)73333)العيون))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
5م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)478/2021.
973I

IAS CONSULTING

INNOVATIVE AFRICA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

IAS CONSULTING
 Immeuble(liberté(Rue(Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8

 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

INNOVATIVE AFRICA شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

سمية، إقماة شهرزاد3، الطمبق 

الخماس،  قم )) النخيل - 3333) 

الدا  البيضمء املغرب .

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م35376.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)4م)شتنبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

شهرزاد3،) إقماة  سمية،) »زنقة 

(- النخيل) ((( الطمبق الخماس،) قم)

إلى) (« املغرب) البيضمء) الدا   ((3333

إقماة  وك) الرابع،) بملطمبق  »بالطو 

او يس) الجندي  شم ع  4م) هيل،)

الدا ) ((3333 (- حي كوتي) بن حمو،)

البيضمء))املغرب)».

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765693.

Iم97

Trefle(Conseil

CENTRAL ADVISORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

CENTRAL ADVISORS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 59 شم ع 

الز قطوني الطمبق 6 الرقم 8م - 

3363) الدا البيضمء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
489947

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CENTRAL ADVISORS
* ميع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
لجميع) اإلستشم ية  الخدامت 

الشركمت كيف امكمن اجمل عملهم.
إ راء)التشخيصمت والد اسمت في)
االقتصمدية واالستراتيجية) املجمالت 
والقمنونية واململية والتنظيمية ونظم)

املعلوامت.
تكوين و تنظيم ندوات تكوينية).

العمليمت) عمم  ميع  وبشكل 
أو) قمنونية  كمنت  نوع سواء) أي  ان 
اقتصمدية أو املية أو انقولة أو غير)
انقولة تتعلق بملغرض املذكو  أعاله)
اممثلة) أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 
أو ذات صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
الذي) الهدف  غيرابمشر  أو  ابمشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أو ااتداده)

أو تطويره..
59)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
 - 8م  الرقم) (6 الطمبق) الز قطوني 

3363))الدا البيضمء))املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد علي بن  لون):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
حصة) (533 ( (: السيد عمر هاللي)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) بن  لون  علي  السيد 
مم  البديع  قم) قصر  زنقة 
3م)3)  الهنم) حي  الطويل  الحقل 

الدا البيضمء))املغرب).
عنوانه)ا)) هاللي  عمر  السيد 

قطمع)3م)بلوك ك  قم)5)حي الريمض)

33م3م)الربمط املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بن  لون  علي  السيد 
مم  البديع  قم) قصر  زنقة 

3م)3)  الهنم) حي  الطويل  الحقل 

الدا البيضمء))املغرب)

عنوانه)ا)) هاللي  عمر  السيد 

قطمع)3م)بلوك ك  قم)5)حي الريمض)

33م3م)الربمط املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765574.

97(I

Notaire

LOCA GESTION SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Notaire

 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc

 LOCA GESTION SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م زنقة 

أحمد املجمطي، إقماة األل9، 

الطمبق األول  قم 8 اعم يف - الدا  

البيضمء 3333) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

33م489

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
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عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 LOCA (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

.GESTION SARL AU

اإلنعمش) (: غرض الشركة بإيجمز)

العقم ي.
زنقة) 3م) (: عنوان املقر اال تممعي)

أحمد املجمطي،)إقماة األل9،)الطمبق)

األول  قم)8)اعم يف)-)الدا  البيضمء)

3333))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

اقسم) د هم،) ((4.533.333,33

كملتملي:

السيد نو  الدين فميد):))4.533) 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد نو  الدين فميد عنوانه)ا))
بلوك)م)زنقة)3) قم)9م)الحي املحمدي)

3573))الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد نو  الدين فميد عنوانه)ا))
بلوك)م)زنقة)3) قم)9م)الحي املحمدي)

3573))الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)5م7648.

973I

اكت9 املحمسبة

 A3D CONSULTING SARL
AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اكت9 املحمسبة

شم ع  ون كينيدي عمم ة أعراب 

الطمبق األول  قم ب4 ، 35333، 

تمزة املغرب

 A3D CONSULTING SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة 

النر س م شم ع عالل بن عبدهللا 

تمزة - 35333 تمزة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5793

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((3

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 A3D (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CONSULTING SARL AU

الهندسة) (: غرض الشركة بإيجمز)

املعمم ية.

عمم ة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

عبدهللا) بن  عالل  شم ع  م) النر س)

تمزة)-)35333)تمزة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: بوشنة) دنيم  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بوشنة  دنيم  السيدة 

العليم)) تمزة  7م) تجزئةالبركة  قم)

35333)تمزة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوشنة  دنيم  السيدة 

العليم)) تمزة  7م) تجزئةالبركة  قم)

35333)تمزة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بتمزة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)93.

974I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

SAHEN TRANS
شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة

 CABINET  KAMFIN(DE(LA

 COMPTABILITE(ET  GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL 9م

 OURIAGHEL 2 » RAHMA 1 »

 N°130 Tanger ، 0، TANGER

MAROC

SAHEN TRANS  شركة التوصية 

البسيطة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

النصر الزنقة 33  قم 33 طنجة  - 

93333 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة التوصية البسيطة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3م33مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((9

األسم�سي لشركة التوصية البسيطة)

بمملميزات التملية:

التوصية) شركة  (: الشركة) شكل 

البسيطة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. SAHEN TRANS

النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البري الوطني والدولي للبضمئع.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
(- ( طنجة) (33 33) قم) النصر الزنقة)

93333)طنجة))املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة باللة عفراء)):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

53))حصة) ( (: السيد باللة سعيد)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

53))حصة) ( (: ( السيد باللة حمزة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( عفراء) باللة  السيدة 

 33 33) قم) الزنقة) النصر  تجزئة 

طنجة))93333)طنجة))املغرب).

عنوانه)ا)) سعيد  باللة  السيد 

 33 33) قم) الزنقة) النصر  تجزئة 

طنجة))93333)طنجة))املغرب).

عنوانه)ا)) ( حمزة) باللة  السيد 

 33 33) قم) الزنقة) النصر  تجزئة 

طنجة))93333)طنجة))املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( عفراء) باللة  السيد 

 33 33) قم) الزنقة) النصر  تجزئة 

طنجة))93333)طنجة))املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم))3933).

975I

 comptable(agrée*(centre(d’affaire(la*

compétence

 MAROC CARBURE

 ET MECANIQUE DE

PRECISION MCMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 comptable(agrée* centre*

d›affaire(la(compétence

 lot(viadici; res(rania;imm(e; appt

 6. 2ieme(etage; ain(harrouda

 ; mohammedia ، 28630،

mohammedia(maroc

 MAROC CARBURE ET

 MECANIQUE DE PRECISION

MCMP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6م تجزئة 

نصرهيدي كم -7معين حرودة-

املحمدية - 8633) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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 قم التقييد في السجل التجم ي : 

58(5

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  ((337 امي) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 MAROC CARBURE ET  :

 MECANIQUE DE PRECISION

.MCMP

ايكمنيكي) (: غرض الشركة بإيجمز)

الصمنع..

عنوان املقر اال تممعي):)6م)تجزئة)

حرودة- -7معين  كم) نصرهيدي 

املحمدية)-)8633))املحمدية املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد زكريم خديري):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد زكريم خديري):)533)بقيمة)

33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد زكريم خديري عنوانه)ا))حي)

املغرب العربي  قم)737)تمم ة)3)3)م 

تمم ة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد زكريم خديري عنوانه)ا))حي)

املغرب العربي  قم)737)تمم ة)3)3)م 

تمم ة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بمملحمدية))بتم يخ)36)يونيو)

337))تحت  قم)464.

976I

MEH EXPERTISE

SOCIETE ALMEDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة املحطة شقة  قم 8 حي 

إقبمل خريبكة ، 3)53)، خريبكة 

املغرب

SOCIETE ALMEDI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي احل  قم 

)9 حي األال  - 5333) خريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

6865

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SOCIETE ALMEDI

أشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اختلفة أو البنمء-التجم ة.

احل) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

5333))خريبكة) (- ( )9)حي األال)  قم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

533.333.م)د هم،)اقسم كملتملي:

السيد سسداوي احمد):))5.333 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 5.333 ( (: السيد اسطيلي اد يس)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 5.333 ( (: خليد) سطيلي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد سسداوي احمد عنوانه)ا))
الركيبي) اوه شم ع احمد  بلوك  ))م)

حي املسيرة)5333))خريبكة املغرب.
السيد اسطيلي اد يس عنوانه)ا))
الرفيعي) اصطفى  زنقة  (55/57/59
عمم ة)))الشقة)))فمل فلو ي))3)43م 

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)) خليد  سطيلي  السيد 
 (5353 ( العفو) د ب  (34 زنقة) 3م)

وادي زم املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد سسداوي احمد عنوانه)ا))
الركيبي) اوه شم ع احمد  بلوك  ))م)

حي املسيرة)5333))خريبكة املغرب
السيد اسطيلي اد يس عنوانه)ا))
الرفيعي) اصطفى  زنقة  (55/57/59
عمم ة)))الشقة)))فمل فلو ي))3)43م 

القنيطرة املغرب
عنوانه)ا)) خليد  سطيلي  السيد 
 (5353 ( العفو) د ب  (34 زنقة) 3م)

وادي زم املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتم يخ)5م)فبراير)

م)3))تحت  قم)73.

977I

ETABBAA LAHCEN

YAM & YAD BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID(RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

YAM & YAD(BUILDING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي احل  قم 
33 زنقة حمتم الطمئي حي الوحدة 

برشيد - 33م6) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
4679م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 YAM (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.&(YAD(BUILDING
انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ي.
عنوان املقر اال تممعي):)احل  قم)
الوحدة) حي  الطمئي  حمتم  زنقة  (33

برشيد)-)33م6))برشيد املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد عممد يوسف):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
533)حصة) ( (: السيد عممد ايوب)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) يوسف  عممد  السيد 
حي) الطمئي  حمتم  زنقة  ((8 الرقم)
برشيد) 33م6)) برشيد) الوحدة 

املغرب.
السيد عممد ايوب عنوانه)ا))الرقم)
الوحدة) حي  الطمئي  حمتم  زنقة  ((8

برشيد)33م6))برشيد املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) يوسف  عممد  السيد 
حي) الطمئي  حمتم  زنقة  ((8 الرقم)
برشيد) 33م6)) برشيد) الوحدة 

املغرب
السيد عممد ايوب عنوانه)ا))الرقم)
الوحدة) حي  الطمئي  حمتم  زنقة  ((8

برشيد)33م6))برشيد املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

م)3))تحت  قم)76م.
978I
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MECOMPTES

MECOMPTES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

MECOMPTES
 PLACE ZELLAQUA م

IMMEUBLE HELVETIA الدا  
البيضمء، 53)3)، الدا  البيضمء 

املغرب
MECOMPTES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي الزالقة 
م إقماة هيلفيتيم الدا  البيضمء 

الزالقة م إقماة هيلفيتيم  - 3333) 
الدا  البيضمء املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9)م36).
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تعيين) ((3(3 نونبر) (39 املؤ خ في)
اسير  ديد للشركة السيد)ة))العلمي)

اجمطي)) قية))كمسير وحيد
تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)759877.
979I

FIDUCIAIRE AL QODS

SOCIETE BEDA SERVICES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

  SOCIETE BEDA SERVICES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 OUM وعنوان اقرهم اإل تممعي

 DHAR(BLOC 13 N° 29  - 23000
. BENI MELLAL MAROC
تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.9889

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم تعيين) م)3)) ينمير) ((7 املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

االد ي�سي فهد))كمسير وحيد
تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني االل))بتم يخ)39)فبراير)

م)3))تحت  قم)46م.
983I

INNOV DS

INNOV DS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INNOV DS
 N°2 LOT(ASMAE(RTE(AIN

 CHKEF IMMEUBLE GARDEN
 FES(ETG 3 BUREAU 12 ، 30000،

FES MAROC
INNOV DS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي )تجزئة  
اسممء طريق عين الشقف عمم ة 

اسممء كم دن الطمبق الثملث املكت9 
)م - 33333 فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
99م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 غشت) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.INNOV DS
شركة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

هندسة املعلوايمت.
)تجزئة)) (: عنوان املقر اال تممعي)
عمم ة) الشقف  عين  طريق  اسممء)
كم دن الطمبق الثملث املكت9) اسممء)

)م - 33333)فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

493)حصة) ( (: السيد زهير الحنمفي)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

((: اغراوي) السيدة فمطمة الزهراء)
3م5)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد زهير الحنمفي عنوانه)ا)) قم)
33333)فم3) ( زقمق الرواح م ق) (55

املغرب.
اغراوي) الزهراء) فمطمة  السيدة 
شم ع بيروت تجزئة زهيرة) عنوانه)ا))

الزهو )) 33333)فم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد زهير الحنمفي عنوانه)ا)) قم)
33333)فم3) ( زقمق الرواح م ق) (55

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)712/2021.
Iم98

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات)

الشريك الوحيد

طرونس شحن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثممن زنقة )م  قم 39-37 
عين الشق الدا  البيضمء ، 3473)، 

الدا  البيضمء املغرب
طرونس شحن شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 33م  

طريق الجديدة أ الطمبق 4 الشقة 8  
- 4333) الدا  البيضمء املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

7)993م.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 أكتوبر) 5م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

تفويت السيد))ة)))عمر اراني)533 

333.م  أصل) ان  ا تممعية  حصة 
طم ق) ( )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

شمشة بتم يخ)5م)أكتوبر)3)3).

تفويت السيد))ة)))سعيد السمهلي)

أصل) ان  ا تممعية  حصة  (533

)ة))) السيد) ( لفمئدة) حصة  333.م)

طم ق شمشة بتم يخ)5م)أكتوبر)3)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

8م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)758333.

98(I

ISDM CONSULTING

 STE ZEMMOUR CONGEL

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE ZEMMOUR CONGEL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة عبدة 
 قم 34 الطمبق ) الشقة  قم 33 

العيون - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

67م35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 3م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ZEMMOUR CONGEL SARL

تحويل و) (: غرض الشركة بإيجمز)

تسويق انتجمت البحر.
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زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الشقة  قم) (( الطمبق) (34 عبدة  قم)
33)العيون)-)73333)العيون املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

 (33 ( (: الجممني) النم م  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (33 ( (: السيد الجممني عبد هللا)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (33 ( (: صلوح) الجممني  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

33م  ( (: اريم) الجممني  السيدة 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

33م  ( (: الجممني سكينة) السيدة 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

33م  ( (: فمطمة) الجممني  السيدة 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

33م  ( (: فمطمتو) دليمي  السيدة 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد النم م الجممني عنوانه)ا))

العيون)73333)العيون املغرب.
السيد الجممني عبد هللا عنوانه)ا))

العيون)73333)العيون املغرب.
السيد الجممني صلوح عنوانه)ا))

العيون)73333)العيون املغرب.
الجممني اريم عنوانه)ا)) السيدة 

العيون)73333)العيون املغرب.
السيدة الجممني سكينة عنوانه)ا))

العيون)73333)العيون املغرب.
السيدة الجممني فمطمة عنوانه)ا))

العيون)73333)العيون املغرب.
السيدة دليمي فمطمتو عنوانه)ا))

العيون)73333)العيون املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد النم م الجممني عنوانه)ا))

العيون)73333)العيون املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)441/2021.
983I

STADIUM TRANS

FAIZE IMMO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

STADIUM TRANS
56 زنقة إبن الونمن عين السبع ، 

33)3)، البيضمء املغرب
FAIZE IMMO  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  56 زنقة 
إبن الونمن عين السبع - 33)3) 

الدا البيضمء املغرب.
تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم تعيين) م)3)) فبراير) 6م) املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

اسمعد يوسف كمسير وحيد
تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (6 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)536م76.
984I

****

GROCERY STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

د ب الشرفمء  قم 36 حي الجزولي ، 
43333، اراكش املغرب

GROCERY STORE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي بمب تم كة 
العزوزية عمم ة »�سي« احل  قم م - 

MARRAKECH 43333 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م49ممم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GROCERY STORE

غرض الشركة بإيجمز):)التجم ة في)

املواد الغذائية).

عنوان املقر اال تممعي):)بمب تم كة)

 - م  العزوزية عمم ة)»�سي«)احل  قم)

MARRAKECH 43333)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

993)حصة) ( (: السيد خملد اديح)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

3م  ( (: غربوش) اشريفة  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) اديح  خملد  السيد 

اقماة تم كة عمم ة اوه  قم)9)العزوزية)

43333)اراكش املغرب.

غربوش) اشريفة  السيدة 

طريق سيدي واصل)) مم3) عنوانه)ا))

46333)اسفي املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اديح  خملد  السيد 

اقماة تم كة عمم ة اوه  قم)9)العزوزية)

43333)اراكش املغرب

غربوش) اشريفة  السيدة 

طريق سيدي واصل)) مم3) عنوانه)ا))

46333)اسفي املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 7م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)6)37)م.

985I

 يدكوم

 GROUPE SCOLAIRE
LOUJAYN PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 يدكوم

3م زنقة عقبة بن نمفع برشيد ، 

33م6)، برشيد املغرب

 GROUPE SCOLAIRE LOUJAYN

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي ك9 

الشطر 3 زنقة بحر االنتيل - 33م6) 

سيدي  حمل املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م343م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) م)3)) فبراير) مم) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

املصطفى) )ة)) السيد) تفويت 

ا تممعية) حصة  67م) الشهبموي)

)السيد) 333)حصة لفمئدة) ان أصل)

فبراير) مم) املختم  بنطيبي بتم يخ) )ة))

م)3).

املصطفى) )ة)) السيد) تفويت 

ا تممعية) حصة  67م) الشهبموي)

)السيد) 333)حصة لفمئدة) ان أصل)

فبراير) مم) احمد بنطيبي بتم يخ) )ة))

م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

فبراير) 6م) بتم يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

م)3))تحت  قم)83م.

986I

E-bricole

E-bricole   sarl au
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

E-bricole

 av(abou(bakr(razi(n° 28 ،

50080، TETOUAN(MAROC

E-bricole   sarl(au شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 45 زنقة 

عبد القمد  افتكر الطمبق ) شقة 4 - 

3383) الدا  البيضمء املغرب
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تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

493373

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.E-bricole(((sarl(au

بمو 9) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

م)3)  ينمير) 8م) بتم يخ) عرفي  عقد 

تم تمسيس النظمم االسم�سي للشركة)

وخصمئصهم):)تهدف الشركة بمملغرب)

والخم ج الى)

(، كمملالبس) ( السلع) استراد 

(، وا زاءهم) االلكترونية  واملعدات 

(، التجميل) واواد  املطبخ،) ولوازم 

وا هزة الكمبيوتر ولوازاه)،)

تصدير الصنمعة التقليدية واملواد)

املنجة احليم)

التسويق والبيع والشراء)والتوزيع)

،)و ميع العمليمت املرتبطة بملهدف)

اال تممعي للشركة..
زنقة) (45 (: عنوان املقر اال تممعي)

عبد القمد  افتكر الطمبق)))شقة)4 - 

3383))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: زيمن) السيدة  شيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( زيمن) السيدة  شيدة 

شم ع ابو بكر الرازي  قم)8))_)53383 

تطوان املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( زيمن) السيدة  شيدة 

 53383 (_(8 الرازي) بكر  ابو  شم ع 

تطوان))املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765753.

987I

اركز الجبميمت و املحمسبة

AIT LGAHSS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اركز الجبميمت و املحمسبة

 قم م3 الطمبق الرابع عمم ة اانم  ، 

86353، انزكمن املغرب

AIT LGAHSS شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 68) 

الحي الصنمعي ايت الول - 83333 

ايت الول املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

((443

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (38

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 AIT (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LGAHSS

غرض الشركة بإيجمز):)

غيم ) قطع  وتصدير  -استيراد 

السيم ات املستعملة.

االالت) وتصدير  -استيراد 

الصنمعية.

-)سيم ات السح9))ديبمنمج).
عنوان املقر اال تممعي):) قم)68) 

 83333 (- ايت الول) الصنمعي  الحي 

ايت الول املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد الجياللي الفرخي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد الجياللي الفرخي عنوانه)ا))
7)تجزئة ايت) 65م)زنقة) 3) قم) بلوك)
ايت الول)) (83333 سعيد ايت الول)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد الجياللي الفرخي عنوانه)ا))
7)تجزئة ايت) 65م)زنقة) 3) قم) بلوك)
ايت الول)) (83333 سعيد ايت الول)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( االبتدائية بمنزكمن)

م)3))تحت  قم))39.

988I

استأانة املتنبي للمحمسبة

 STE ATLAS AGRIFOOD
TRADING

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

استأانة املتنبي للمحمسبة

33م شم ع املتنبي الطمبق ) ، 

3333)، بني االل املغرب

 STE ATLAS AGRIFOOD

TRADING شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة 

شقة 4م الطمبق 4 شم ع احمد 

الخماس    - 3333) بني االل املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3م3مم

م3  في) اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 

القمنون) إعداد  تم  م)3)) فبراير)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ATLAS AGRIFOOD TRADING

غرض الشركة بإيجمز):)تم ر

استيراد وتصدير))تم ر أو وسيط).

عمم ة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

احمد) شم ع  (4 الطمبق) 4م) شقة)

الخماس))))-)3333))بني االل املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة بسمة املنصو ي):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

املنصو ي) بسمة  السيدة 

ؤنوغين) (78733 فرنسم) عنوانه)ا))

فرنسم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

املنصو ي) بسمة  السيدة 

ؤنوغين) (78733 فرنسم) عنوانه)ا))

فرنسم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني االل))بتم يخ)5م)فبراير)

م)3))تحت  قم)م7م.

989I
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MARFID

NEW-TRAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

MARFID

 IMM83 APPT 3 SKIKINA(AV

 HASSAN(II ، 12000، TEMARA

MAROC

NEW-TRAL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي العمم ة 

83 الشقة 3 حي السكيكينة تمم ة - 

3م3)م تمم ة املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

67م9)م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تعيين) ((3(3 ينمير) (37 املؤ خ في)

اسير  ديد للشركة السيد)ة))سبمبو)

اسماة كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((( بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

3)3))تحت  قم)3)33.

993I

اجموعة أطلنتيك للمحمسبة

 SMART AUTOMAT

SERVICES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اجموعة أطلنتيك للمحمسبة

شقة  قم 3 الطمبق الثمني عمم ة 

)) زنقة العمدل حي ا نمن عيالن، 

46333، آسفي املغرب

 SMART AUTOMAT SERVICES

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم م4 

اكر  تجزئة زديع حي الجريفمت - 

46333 آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3)3مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) )م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SMART AUTOMAT SERVICES

بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
اقمول) املراقبة،) كمايرات  وتركي9 
التركيبمت الكهربمئية واألوتوامتيكية،)

العمليمت) عماة،) ميع  وبصفة 

املتعلقة بشكل ابمشر أو غير ابمشر)

بأغراض الشركة.
م4  :) قم) عنوان املقر اال تممعي)

(- الجريفمت) حي  زديع  تجزئة  اكر  

46333)آسفي املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: أشرف شممش) السيد 

حصة بقيمة)33.333م)د هم للحصة

والعمئلية) الشخصية  -األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) شممش  أشرف  السيد 
زنقة القصو  حي املستشفى) (7  قم)

46333)آسفي املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شممش  أشرف  السيد 
زنقة القصو  حي املستشفى) (7  قم)

46333)آسفي املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) بآسفي  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)339.

Iم99

اينم ة فينمنس  روب

صوصييتي التوليي دو ال 
ديستريبيسيون

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

اينم ة فينمنس  روب

)5 شم ع اوالي  شيد شقة  قم 

7 الطمبق الرابع  ليز اراكش ، 

43333، اراكش املغرب

صوصييتي التوليي دو ال 

ديستريبيسيون شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  وازو 

 قم م33 الغمبة  قم 4 حربيل - 

43333 اراكش املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

39)37م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) م)3)) فبراير) (33 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان) أي  د هم«) »933.333.م)

 (.333.333« إلى) د هم«) »33.333م)

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3668)م.

99(I

socomif(sarl

BINAYATOUK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

socomif(sarl
زنقة احمد الحصملي عمم ة 35 شقة 

 قم ) ، 4335م، القنيطرة املغرب

BINAYATOUK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : اغرب 

العربي ج  قم 93) القنيطرة - 

4333م القنيطرة املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.4(899

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) ((3(3 د نبر) ((4 في) املؤ خ 

ذات) شركة  (BINAYATOUK حل)

ابلغ  أسمملهم) املحدودة  املسؤولية 

اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)

 (93 اإل تممعي اغرب العربي ج  قم)

4333م)القنيطرة املغرب) (- القنيطرة)

نتيجة السبمب املية.

و عين):
) الوي)) الكبير) عبد  السيد)ة))

وعنوانه)ا))اغرب العربي ج  قم)93) 

املغرب) القنيطرة  4333م) القنيطرة)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

اغرب) وفي  ((3(3 د نبر) ((4 بتم يخ)

(- القنيطرة) ((93 ج  قم) العربي 

4333م)الفنيطرة املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)445م8.

993I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE MAISON DE PAULINE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE MAISON DE PAULINE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي قصر 

تمزيمت تمديغوست كلميمة - 333)5 

الرشيدية املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 نونبر) ((4 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
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 CHANTAL )ة)) السيد) تفويت 

 PAULE HENRIETTE SENYRICH

333)حصة ا تممعية ان أصل)333 

 PIERRE )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

  MICHEL  ANTOINE BERLIERE

بتم يخ)4))نونبر)3)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملرشيدية))بتم يخ)5م)ينمير)

م)3))تحت  قم)75/2021.

994I

FIDUCO TANTAN

 SOCIETE OEUD JANNA
-CARS SARL-AU
إعالن اتعدد القرا ات

FIDUCO TANTAN

 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN(maroc

 SOCIETE OEUD JANNA CARS

SARL-AU- »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: شم ع 

املقمواة  قم 8م) حي املسيرة 34  - 

333م8 كلميم املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

933م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)39)فبراير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م3:) قرا   قم)

 (5333( تفويت خمسة االف) اميلي:)

د هم) امئة  بقيمة  ا تممعية  حصة 

ان السيد) لكل حصة،) )33مد هم))

الذي يملك خمسة) عبد هللا بيروك،)

ا تممعية،) حصة  ((5333( االف)

لفمئدة السيدة سهمم ازكمو

على) ينص  الذي  (:3( قرا   قم)

اميلي:)استقملة السيد عبد هللا بيروك)

تعيين) للشركة،) كمسير  اهماه  ان 

السيد فمل حمو كمسير للشركة))ملدة)

غير احددة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

على) ينص  الذي  (:36 بند  قم)

بمسم) حصة  (5333 اصبحت) اميلي:)

السيدة سهمم ازكمو

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( االبتدائية بكلميم)

م)3))تحت  قم)61/2021.

995I

CABINET COMPTABLE AZIZA BENRAHO

OUKZOU MARKET S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE AZIZA

BENRAHO

 N°27 RDC(LOT(SAHARA 1

 -MEKNES ، 50060، MEKNES

MAROC

 OUKZOU MARKET S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم م9 

تجزئة يمسين  - 53363 اكنم3 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4(845

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) 3م) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

OUKZOU MARKET S.A.R.L))ابلغ)

د هم وعنوان) (63.333,33  أسمملهم)

تجزئة) م9) اإل تممعي  قم) اقرهم 

املغرب) اكنم3  (53363 (- يمسين)

الشركة لم تحقق الهدف) (: نتيجة ل)

ان تأسيسهم.

ب  قم) التصفية  اقر  حدد  و 

اكنم3) (53363 (- تجزئة يمسين) م9)

املغرب.)

و عين:

اوقيدة) ( الخملق) عبد  السيد)ة))

آيت بو زوين) آيت عزو  و عنوانه)ا))

املغرب) الحم 9  333م5) الدير)

كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) بمكنم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)م7.

996I

socomif(sarl

BABA AUTO
إعالن اتعدد القرا ات

socomif(sarl

زنقة احمد الحصملي عمم ة 35 شقة 

 قم ) ، 4335م، القنيطرة املغرب

BABA AUTO  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: 43 حي 

األال 3 تجزئة الحزام القنيطرة - - 

القنيطرة  املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.47369

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3م)فبراير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

تفويت))حصص

على) ينص  الذي  3م:) قرا   قم)

اميلي:)تعيين اسير  ديد

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

ان هشمم بمبمإلى عبد) 333م) تفويت)

النبي بمبم

على) ينص  الذي  3م:) بند  قم)

بمبم)) النبي  عبد  السيد  تعيين  اميلي:)

اسير  ديد للشركة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)473م8.

997I

اينم ة فينمنس  روب

الورزازي اكري
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اينم ة فينمنس  روب

)5 شم ع اوالي  شيد شقة  قم 

7 الطمبق الرابع  ليز اراكش ، 

43333، اراكش املغرب

الو زازي اكري شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي )5 شم ع 

اوالي  شيد شقة  قم 7 الطمبق 

الرابع  ليز - 43333 اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

447ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 6م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

الو زازي اكري.

غرض الشركة بإيجمز):)االستتمم )

الفالحي.

)5)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

الطمبق) (7 شقة  قم) اوالي  شيد 

الرابع  ليز)-)43333)اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد اميكل اميير):))5.333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
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عنوانه)ا))) اميير  اميكل  السيد 
 Christian(Road(Douglas(25((IM1

Isle(Of(Man)2)انجلترا.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا))) اميير  اميكل  السيد 
    Christian( Road( Douglas( 25

IM1(2(Isle(Of(Man)انجلترا
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم))366)م.

998I

MLM FINANCE

ZEIN SMART HOME
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU(N°19 4 EME(ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech(maroc

ZEIN SMART HOME شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي احل  قم 
33 دا  السالم تجزئة 9.34 اراكش - 

43333 اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
335ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((9
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 ZEIN (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.SMART HOME

اختلف) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
اشغمل البنمء)

عنوان املقر اال تممعي):)احل  قم)
33)دا  السالم تجزئة)9.34)اراكش)-)

43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: احمد) شهمب  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) احمد  شهمب  السيد 
 43333   ( النخيل) تجزئة  م)مم)

اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة):
عنوانه)ا)) احمد  شهمب  السيد 
 43333   ( النخيل) تجزئة  م)مم)

اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3م35)م.

999I

ME FIDUCIAIRE 

 PYLONE TRAVAUX DIVERS
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE(SANAWBAR ,BUR(N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
 PYLONE TRAVAUX DIVERS
SARL AU شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

الحوزية  بلوك ل  قم م5 اتجر  قم 
م - 4333م القنيطرة  املغرب 
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

58853

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 PYLONE TRAVAUX DIVERS

.SARL AU

اعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اختلفة و البنميمت)/نقل املستخداين)

/نجم ة االملنيوم).

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

م5)اتجر  قم) )بلوك ل  قم) الحوزية)

م - 4333م)القنيطرة))املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: ( بويري) فيصل  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( بويري) فيصل  السيد 

بلوك ب  قم)59)اوالد او يه))4333م 

القنيطرة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( بويري) فيصل  السيد 

بلوك ب  قم)59)اوالد او يه))4333م 

القنيطرة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملقنيطرة بتم يخ)39)فبراير)

م)3))تحت  قم))35م.

333Iم

DWELLING

OL-INDUSTRIE

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DWELLING

 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME(ETG(APPT

 3 TANGER(RESD(LA(PLAGE،

90000، TANGER(MAROC

OL-INDUSTRIE شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 5 شم ع 

يوسف ابن تمشفين اقماة الشمطئ 

الطبق ) الشقة  قم 3 - 93333 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

735)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

OL- (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.INDUSTRIE

استيراد) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املعدات الصنمعية وصيمنتهم.

شم ع) (5 (: عنوان املقر اال تممعي)

الشمطئ) اقماة  تمشفين  ابن  يوسف 

 93333  -  3 الشقة  قم) (( الطبق)

طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)33م)سنة).
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3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

33م  ( (: السعيدي) السيد  واد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد  واد السعيدي عنوانه)ا))

 93333 حي املر3 البحرايين طنجة)

طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد  واد السعيدي عنوانه)ا))

 93333 حي املر3 البحرايين طنجة)

طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بطنجة))بتم يخ)-)تحت  قم)-.

Iم33م

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 PERFORMANCE PIECES
AUTO

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 3م

 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

 PERFORMANCE PIECES AUTO

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : حي أال 4 

شم ع 8)  قم م) سيدي البرنو�سي   

الدا  البيضمء املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

75563م .

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر ) م)3)) فبراير) م3) في) املؤ خ 

 PERFORMANCE PIECES حل)

اسؤولية) ذات  شركة  (AUTO

احدودة ذات الشريك الوحيد ابلغ)
وعنوان د هم  3.333م)  أسمملهم)

)اقرهم اإل تممعي حي أال)4)شم ع)8) 
الدا ) (- (- ( سيدي البرنو�سي) م))  قم)

اللتوقف) نتيجة  املغرب  البيضمء)

الكمال لنشمط.

و عين):

عتواني) بوشعي9  السيد)ة))

اقماة كليمونتين ب زنقة) وعنوانه)ا))

(- بلفدير) (3 شقة) (( بيير الوند طمبق)

)ة)) كمصفي) املغرب  البيضمء) الدا  

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

بتم يخ)م3)فبراير)م)3))وفي حي أال)4 
شم ع)8)) قم)م))سيدي البرنو�سي))-)

الدا  البيضمء)املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765758.

I)33م

ديوان الخبرة

ECOHUB
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخبرة

اكت9 45 ، الطمبق الثملث ، إقماة 

كمايليم ، زاوية شم ع احمد ديو ي 

واحمد عبده القنيطرة ، 4333م، 

القنيطرة املغرب

ECOHUB شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اكت9 45، 

الطمبق الثملث ، إقماة كمايليم، زاوية 

شم ع احمد ديو ي واحمد عبده - 

4333م القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

58997

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (33

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ECOHUB
فرز) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وإعمدة تدوير النفميمت.
اكت9) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
إقماة كمايليم) (، الطمبق الثملث) (، (45
زاوية شم ع احمد ديو ي واحمد) (،

عبده)-)4333م)القنيطرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي):
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ( يمسين) لفحل  السيد 
 53 عمم ة) ((3 زنقة) اكدال  تجزئة 
الدا ) ((3333 ( سيدي اوان) م)  قم)

البيضمء))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( يمسين) لفحل  السيد 
 53 عمم ة) ((3 زنقة) اكدال  تجزئة 
الدا ) ((3333 ( ( م)سيدي اوان)  قم)

البيضمء))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
5م  بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)473م.
333Iم

abclaircompta

فينكس صيرام
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

abclaircompta
 av(mohamed 5 , appt 8 ,36

Temara ، 10000، RABAT(Maroc
فينكس صيرام شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 9 تجزئة 
التضمان  قم م الصخيرات تمم ة  
تمم ة 333)م  الصخيرات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

967م3م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم):)فينكس)

صيرام.

:)تصدير و) غرض الشركة بإيجمز)

توزيع أدوات البنمء.

تجزئة) (9 (: عنوان املقر اال تممعي)

تمم ة)) الصخيرات  م) التضمان  قم)

تمم ة)333)م))الصخيرات املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: كنمن) اصطفى  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: الرازقي) ابراهيم  ( السيد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) كنمن  السيد اصطفى 
الهرهو ة) األزهم   تجزئة  8)م)  قم)

تمم ة)333)م)تمم ة املغرب.

الرازقي عنوانه)ا)) السيد ابراهيم 

الرقم)39)العمم ة)6)اقماة األطبمء))3 

333)م  تمم ة) الهرهو ة  حي االزدهم  

تمم ة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) كنمن  السيد اصطفى 
الهرهو ة) األزهم   تجزئة  8)م)  قم)

تمم ة)333)م)تمم ة املغرب

الرازقي عنوانه)ا)) السيد ابراهيم 

الرقم)39)العمم ة)6)اقماة األطبمء))3 

333)م  تمم ة) الهرهو ة  حي االزدهم  

تمم ة املغرب.
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( بتمم ة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)م493.

334Iم

EUROMED COMPTA-SARL

C.S.A CAFE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

C.S.A CAFE شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي املسيرة ) 

عملية الغرب عمم ة D الشقة  قم 4 

اراكش - 43333 اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م44ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 C.S.A (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.CAFE

اقهى) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

واطعم للو بمت السريعة.

عنوان املقر اال تممعي):)املسيرة)) 

عملية الغرب عمم ة)D)الشقة  قم)4 

اراكش)-)43333)اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: القمد ي) ( السيد احمد)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

القمد ي عنوانه)ا)) ( السيد احمد)
 D عمم ة) الغرب  عملية  (( املسيرة)
 43333 اراكش) (4 الشقة  قم)

اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
القمد ي عنوانه)ا)) ( السيد احمد)
 D عمم ة) الغرب  عملية  (( املسيرة)
 43333 اراكش) (4 الشقة  قم)

اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3658)م.
335Iم

EUROMED COMPTA-SARL

QIBLATONA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

QIBLATONA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي احل  قم 
73 تمفياللت 3 املسيرة ) اراكش - 

43333 اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

449ممم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) مم)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.QIBLATONA

وكملة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
األسفم .

عنوان املقر اال تممعي):)احل  قم)
(- اراكش) (( املسيرة) (3 تمفياللت) (73

43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: بوقشمب) ) ممل  السيد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد عبد الرحممن اميس):))533 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد  ممل بوقشمب عنوانه)ا))
م3)طريق املمكريس الصغم  املو يو78 

فرنسم)33333)املو يو فرنسم.
اميس) الرحممن  عبد  السيد 
الكلو3) طريق  ب  م) عنوانه)ا))
اوالن)) (3333 فرنسم) 53)78اوالن 

فرنسم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد))سعيد))صليحي عنوانه)ا)))
أبواب اراكش املنطقة)4م)م العمم ة)
48)الشقة)9)اراكش)43333)اراكش)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3663)م.
336Iم

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

BEAUTY DAHAB
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CASA CONSULTING
ACCOMPAGNEMENT

3م شم ع أحمد املجمطي إقماة 
األل9 الطمبق األول  قم 8 

اعم يف الدا البيضمء ، 34م3)، 
الدا البيضمء املغرب

BEAUTY DAHAB شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي إقماة 

األامن  قم 47 العمليم املحمدية  - 

8333) املحمدية  املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

43م7)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((8

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BEAUTY DAHAB
صملون) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

حالقة و التجميل).

إقماة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

(- ( املحمدية) العمليم  (47 األامن  قم)

8333))املحمدية))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيدة الصغيرة  الل)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة الصغيرة  الل عنوانه)ا))
 (8333  5 )4) قم) حي النصر إقماة)

املحمدية))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيدة الصغيرة  الل عنوانه)ا))
 (8333  5 )4) قم) حي النصر إقماة)

املحمدية))املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بمملحمدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم))م3.

337Iم
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ائتممنية الجوهرة

INDECO SCHOOL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتممنية الجوهرة
الرقم 63م زنقة تماسنة بلوك 

 ميلة الطمبق الثمني ، 5333)، 
خريبكة اململكة املغربية

INDECO SCHOOL PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 74 زنقة 
اوالي عبد هللا الطمبق الثملث - 

5333) خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م687
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.INDECO SCHOOL PRIVE
د و3) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الدعم.
زنقة) (74 (: عنوان املقر اال تممعي)
(- الثملث) الطمبق  هللا  عبد  اوالي 

5333))خريبكة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد نفو�سي زكريمء):))334)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 333 ( (: زكريمء) العمص  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 333 ( (: الكبيرة) شمكم   السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) زكريمء) نفو�سي  السيد 
خريبكة) ((5333 ( شوقي) تجزئة  3م)

املغرب.

عنوانه)ا)) زكريمء) العمص  السيد 
زنقة) و  اراكش  شم ع  زاوية  33م)

تمدلة الطمبق الثملث شقة)9 5333) 

خريبكة املغرب.

السيدة شمكم  الكبيرة عنوانه)ا))

 (5333 ( الجديدة) املدينة  (674

خريبكة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد نفو�سي حمزة عنوانه)ا))47 
زنقة والد عمران حي السعمدة)5333) 

خريبكة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتم يخ)6م)فبراير)

م)3))تحت  قم)74.

338Iم

HELP ENTREPRISE

Ö FRAMBOISES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HELP ENTREPRISE

 23RUE(BOURED 2EME(ETG

 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

Ö FRAMBOISES شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : )م زنقة 

صبري بو معة الطمبق م شقة 36  - 

3333) الدا البيضمء املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م4م88).

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر ) 7م3)) فبراير) ((8 في) املؤ خ 

ذات) شركة  (Ö FRAMBOISES حل)

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد ابلغ  أسمملهم)3.333م)د هم)
زنقة) )م) اإل تممعي) اقرهم  وعنوان 

صبري بو معة الطمبق)م)شقة)36  - 

املغرب نتيجة) الدا البيضمء) ((3333

لعدم بلوغ املرام.

و عين:
السيد)ة))وفمء))النمصر و عنوانه)ا))
 (3(63   49 3) قم) زنقة) حداوية 
)ة)) كمصفي) املغرب  الدا البيضمء)

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
)م)زنقة) 7م3))وفي) 8))فبراير) بتم يخ)
صبري بو معة الطمبق)م)شقة)36  - 

3333))الدا البضمء)املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
م3  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم))3م763.

339Iم

ائتممنية الجوهرة

OUARDIGHA BLOC
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتممنية الجوهرة
الرقم 63م زنقة تماسنة بلوك 

 ميلة الطمبق الثمني ، 5333)، 
خريبكة اململكة املغربية

OUARDIGHA BLOC شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي شقة 

 قم ) الطمبق الثمني اقماة  قم 5) 
تجزئة الراقي شم ع احمد السمد3 - 

5333) خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
6869

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.OUARDIGHA BLOC

بيع اواد) (: غرض الشركة بإيجمز)
البنمء

تصنيع اواد البنمء.
عنوان املقر اال تممعي):)شقة  قم)
))الطمبق الثمني اقماة  قم)5))تجزئة)
الراقي شم ع احمد السمد3)-)5333) 

خريبكة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: عمدل) بوشعبة  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) عمدل  بوشعبة  السيد 
حي اسبمتة  قم)395م)حطمن))5333) 

خريبكة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عمدل  بوشعبة  السيد 
حي اسبمتة  قم)395م)حطمن))5333) 

خريبكة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتم يخ)6م)فبراير)

م)3))تحت  قم)73.

3Iم3م

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE CELLINI TRANSPORT
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 CELLINI TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي فم3 
املجمع السكني  أفق إقماة ل  

الطمبق  االول الشقة الخماسة - 
33333 فم3 املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

97م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CELLINI TRANSPORT SARL

النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضمئع.

فم3) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

املجمع السكني))أفق إقماة ل))الطمبق))

 33333 (- الخماسة) الشقة  االول 

فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد احمد أدغير)):))753)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 353 ( (: بوحربي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( أدغير) احمد  السيد 
5م)تجزئة  نة الزيتون بنسودة)  قم)

فم3)33333)فم3 املغرب.

عنوانه)ا)) بوحربي  احمد  السيد 

الد يوش) الطي9  بن  النهضة  حي 

33333)فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( أدغير) احمد  السيد 
5م)تجزئة  نة الزيتون بنسودة)  قم)

فم3))33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)711/2021.

Iمم3م

فيدو الفتح

MAMOUN FINANCE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيدو الفتح

 Rue 16 Novembre(VN(Fes. (9

 Maroc 29 Rue 16 Novembre

 VN(Fes. Maroc، 30000، Fes

املغرب

MAMOUN FINANCE شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

فدوى بلوك م اتجر  قم 3 بنسودة 

فم3 - 33333 فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

مم)66

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MAMOUN FINANCE

غرض الشركة بإيجمز):)السلف أو)

القروض أو املقبوضمت أو املدفوعمت)

أو) الضممن)) )صندوق  الضممن) أو 

الكفملة))تنفيذ عمليمت).

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

بنسودة) (3 اتجر  قم) م) فدوى بلوك)

فم3)-)33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)33م)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: سالوي) زين9  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) سالوي  زين9  السيدة 
 4( ليمون) اقماة  اليمسمين  تجزئة 
الشقة)8)طريق ااوزا )33333)فم3)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سالوي  زين9  السيدة 
 4( ليمون) اقماة  اليمسمين  تجزئة 
الشقة)8)طريق ااوزا )33333)فم3)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)6)7.

I)م3م

ائتممنية أكيدي

SUCCES HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتممنية أكيدي
زنقة اسفي،احج الحسن الثمني، 
الشقة )م، الطمبق الثملث  )م.ج) 
حمرية اكنم3 ، 53333، اكنم3 

املغرب
SUCCES HOUSE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 
األ �سي والطمبق األول 3) زنقة 

لوايكغ دوبروول ، اكنم3 - 53333 
اكنم3 املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

. 4(359
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
م)3))تقر  حل) 39)فبراير) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ابلغ  أسمملهم) ( (SUCCES HOUSE
اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)
والطمبق) األ �سي  الطمبق  اإل تممعي 
(، دوبروول) لوايكغ  زنقة  ((3 األول)
املغرب) اكنم3  (53333 (- اكنم3)

نتيجة ل):)انعدام اصمد  التمويل.

و حدد اقر التصفية ب الطمبق)
زنقة) ((3 األول) والطمبق  األ �سي 
املغرب) اكنم3  (، دوبروول) لوايكغ 

53333)اكنم3 املغرب.)
و عين:

سليممني) إكرام  السيد)ة))
الشقة  قم) (5 عمم ة  قم) وعنوانه)ا))
تجزئة اوالي اسممعيل اكنم3) 8م)
)ة)) 53333)اكنم3 املغرب كمصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 
الطمبق) (: الوثمئق املتعلقة بملتصفية)
زنقة) ((3 األول) والطمبق  األ �سي 

لوايكغ دوبروول)،)اكنم3
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) بمكنم3  التجم ية 

م)3))تحت  قم)77.
3Iم3م

اكسمزا  كونسمي

انفلييونس ستوديو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

اكسمزا  كونسمي
 N°18 COMPLEXE(BUREAUX
 ATLAS 13 AVENUE(JOULANE
ATLAS ، 30000، FES(MAROC
انفلييونس ستوديو شركة ذات 
املسؤولية املحدودة )في طو  

التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 6 

عمم ة م بيل لير الدكم ات - 33333 
فم3 املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.55783

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) 4م)د نبر) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ابلغ  أسمملهم) ( انفلييونس ستوديو)
اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)
لير) بيل  م) عمم ة) (6 اإل تممعي  قم)
املغرب) فم3  (33333 (- الدكم ات)
نتيجة ل):)اتفمق حبي بين الشريكين.
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 6 التصفية ب  قم) اقر  و حدد 

 33333 (- بيل لير الدكم ات) م) عمم ة)

فم3 املغرب.)

و عين:

السيد)ة))نوال))بولبلة و عنوانه)ا))

7)طريق عين الشقف) اقماة الزهراء)

)ة)) كمصفي) املغرب  فم3  (33333

للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((5 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)377/021.

4Iم3م

RYS CONSULTING

CANAVERAL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض  أسممل الشركة

RYS CONSULTING
35) شم ع أبي دا  الغفم ي 

الطمبق التمني سيدي البرنو�سي  

الدا البيضمء ، 3633)، 

الدا البيضمء املغرب

CANAVERAL شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

الزيراوي إقماة  قم 95) الطمبق 

الثملت شقة 3م - 53)3) الدا  

البيضمء املغرب.

خفض  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.74879

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) ((3(3 أكتوبر) 9م) في) املؤ خ 

بمبلغ) الشركة  خفض  أسممل 

أي) د هم«) »953.333,33.م) قد ه)

إلى) د هم«) ((.333.333,33« ان)

(: طريق) عن  د هم«) (53.333,33«

تخفيض عدد))األسهم.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 37 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)763644.

5Iم3م

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»OUBATEX«
إعالن اتعدد القرا ات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»OUBATEX« »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان اقرهم اال تممعي: دوا  

الغربة، الحوزية - 4333) الجديدة 
املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م764م.
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
تم اتخمذ) م)3)) فبراير) م3) املؤ خ في)

القرا ات التملية):)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
-م)تفويت السيد اوالي احمد اواب)
 5333( الشركة) في  حصصه   ميع 
السالم) عبد  السيد  لفمئدة  حصة))
الشركة) اقر  نقل  ((- اليحسيني.)
(،4 أازايز سيبة) زنقة  7م،) ان  قم)
تمسلطمنت،)اراكش إلى دوا  الغربة،)
تعيين السيد) (3- الجديدة.) الحوزية،)
كمسير) اليحسيني  السالم  عبد 
بعد) احدودة  غير  ملدة  للشركة 

استقملة السيد اوالي احمد اواب.)
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
ينص) الذي  4م-4-6-7:) بند  قم)
بمقر) (- ( البنود الخمصة:) على اميلي:)
الشركة) حصص  توزيع  (- الشركة.)

على الشركمء.)-)تعيين اسير الشركة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)5م)فبراير)

م)3))تحت  قم))م63).

6Iم3م

عبد املجيد الوادي

 SOCIETE  ENTRETIENT DE
BATIMENTET OUVRAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

عبد املجيد الوادي
شم ع اوالي اسممعيل ا فود ا فود، 

33))5، ا فود املغرب
 SOCIETE  ENTRETIENT(DE

BATIMENTET OUVRAGES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 43م شم ع 
اوالي الحسن ا فود - 33))5 ا فود 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
4439م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم  فع) م)3)) ينمير) م3) في) املؤ خ 
 أسممل الشركة بمبلغ قد ه)»45.333 
د هم«) (7.333.333« أي ان) د هم«)
((: عن طريق) د هم«) (7.345.333« إلى)

تقديم حصص نقدية أو عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
5م  بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)77/2021.
7Iم3م

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE MKGO TRANS SARL
إعالن اتعدد القرا ات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
STE MKGO TRANS SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: شم ع 

الحيش امللكي إقماة الفتح اكمت9 
السعيدي الطمبق  قم ) املكت9  قم 

7 - 33333 فم3 املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.6(887

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)مم)ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

الذي ينص على) قرا   قم األول:)

ان)) اإل تممعي  العنوان  تغيير  اميلي:)

الفتح) إقماة  امللكي  الحيش  شم ع 

 ( الطمبق  قم) السعيدي  اكمت9 

املكت9  قم)7)إلى طريق عين الشقف)

إقماة  يمض اليمسمين القطعة  قم)

5م)أ اتجر بملطمبق األ �سي

الذي ينص على) (: قرا   قم التمني)

اميلي:)املصمدقة))على توقيع البنك

الذي ينص على) قرا   قم الثملت:)

اميلي:)تعيين اسؤول دائم عن النقل

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية):)

على) ينص  الذي  األول:) بند  قم 

ان)) اإل تممعي  العنوان  تغيير  اميلي:)

الفتح) إقماة  امللكي  الحيش  شم ع 

 ( الطمبق  قم) السعيدي  اكمت9 

املكت9  قم7)إلى طريق عين الشقف)

إقماة  يمض اليمسمين القطعة  قم)

5م)أ اتجر بملطمبق األ �سي

الذي ينص على) الثمني:) بند  قم 

اميلي:)املصمدقة))على توقيع البنك

الذي ينص على) بند  قم الثملت:)

اميلي:)تعيين اسؤول دائم عن النقل

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)734/2021.

8Iم3م

select(conseil

Y CONCEPT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

select(conseil

شم ع عبد املوان عمم ةم)4 الطمبق 

الرابع  قم6م ، 3363)، البيضمء 

املغرب

Y CONCEPT شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي م3م شم ع 
انفم اقماة ازو  اكت9 مم الدا  
البيضمء - 3363) الدا  البيضمء 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
467865

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 غشت) (34
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 Y (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CONCEPT
غرض الشركة بإيجمز):)اطعم.

م3م  (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شم ع انفم اقماة ازو  اكت9)مم)الدا )
البيضمء) الدا   ((3363 (- البيضمء)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
شعي9) ( ايت) احمد  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
شعي9) ايت  احمد  السيد 
اراكش) ازيزط  طريق  ((9 عنوانه)ا))

3333))اراكش املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
شعي9) ايت  احمد  السيد 
اراكش) ازيزط  طريق  ((9 عنوانه)ا))

3333))اراكش املغرب)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (( بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

يوليوز)3)3))تحت  قم)9)7م74.

9Iم3م

FITARCO

2B ISKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITARCO
 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

B ISKAN)  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  
ادالحمج الركمدة 85333 تيزنيت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4683
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 (B (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. ISKAN
انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ي).
اد) دوا   (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الحمج الركمدة)85333)تيزنيت املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: ( اويوسف) عمم   السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 533 ( (: ( السيد الحسمن بوسليح)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ( السيد عمم  اويوسف)
 85333 ( اليوسفية) 5م)زنقة الصفمء)

تيزنيت املغرب.
بوسليح)) الحسمن  السيد 
السالم)) حي  اكلو  زنقة  (6 عنوانه)ا))

83333)اكمدير))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اويوسف  عمم   السيد 
5م)تجزئة الصفمء)اليوسفية)85333 

تيزنيت املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

م)3))تحت  قم)57.
3I)3م

DETROIT ACCOUNTING

 AMENAGEMENT ROUTIER
 ET CONSTRUCTION DU

NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DETROIT ACCOUNTING
 PLACE BRAHIM ROUDANI
 RUE LA SENA RESIDENCE

 BEETHOVEN(II(ETAGE 3 N° 82
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 AMENAGEMENT ROUTIER ET
 CONSTRUCTION DU NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 34م 

الطمبق م شم ع ابن ز ع تز ئة 
نر س برانس  - 93333  طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م89)مم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 AMENAGEMENT ROUTIER ET

.CONSTRUCTION DU NORD
أشغمل) (- (: غرض الشركة بإيجمز)
الصرف الصحي و الشبكمت) الطرق،)

املختلفة)؛

-)اشغمل البنمء)و الهندسة املدنية)؛

الهدم) الحفر،) اشغمل  (-

واالسمسمت العميقة)؛

واواقع) (، املقملع) استغالل  (-

استخراج اواد الطرق)؛

-)اشغمل الجبص و وضع الزليج)؛

-))اشغمل الكهربمء)و السبمكة)؛

-)اشغمل النجم ة و الصبمغة).
عنوان املقر اال تممعي):) قم)34م 

الطمبق)م)شم ع ابن ز ع تز ئة نر س)

برانس))-)93333))طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 5(3 ( (: السيد عبد هللا الصدقي)

حصة بقيمة)333.)5)د هم للحصة).

3)م  ( (: الصدقي) نوفل  ( السيد)

حصة بقيمة)333.)م)د هم للحصة).

السيد))انس الصدقي):))3)م)حصة)

بقيمة)333.)م)د هم للحصة).

3)م  ( (: الصدقي) سم ة  السيدة 

حصة بقيمة)333.)م)د هم للحصة).

3)م  ( (: خديجة فضلي) ( السيدة)

حصة بقيمة)333.)م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد عبد هللا الصدقي عنوانه)ا))

))تجزئة نر س شم ع التفمح) برانس)
 قم)7)  93333))طنجة املغرب.

نوفل الصدقي عنوانه)ا)) ( السيد)

))تجزئة نر س شم ع التفمح) برانس)
 قم)7)  93333)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) الصدقي  انس  ( السيد)

))تجزئة نر س شم ع التفمح) برانس)
 قم)7)  93333)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) الصدقي  السيدة سم ة 

))تجزئة نر س شم ع التفمح) برانس)
 قم)7)  93333)طنجة املغرب.

السيدة))خديجة فضلي عنوانه)ا))

))تجزئة نر س شم ع التفمح) برانس)
 قم)7)  93333)طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
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السيد عبد هللا الصدقي عنوانه)ا))
))تجزئة نر س شم ع التفمح) برانس)

 قم)7) 93333)طنجة املغرب
نوفل الصدقي عنوانه)ا)) ( السيد)
))تجزئة نر س شم ع التفمح) برانس)

 قم)7)  93333)طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م6463))م))3.
Iم)3م

CORPORATE AUDIT GROUP

SICPAGSS Morocco
إعالن اتعدد القرا ات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شم ع عبد املوان، الطمبق 
الخماس،  قم )) ، 3333)، 

casablanca(maroc
SICPAGSS(Morocco  »شركة  

املسمهمة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: اشروع 

SOFTLOGISTIC، تجزئة كملي 
او يتمنيم، Z.I. سيدي برنو�سي، 
احالتمL و L2 - 20000 الدا  

البيضمء املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
م)46م).

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)9م)نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م.:)الذي ينص على اميلي:
ان) اال تممعي  املقر  نقل  (-
أنديسبم ك،)بنمية)9،)الطريق الثالثية)
5م3م،)سيدي اوان،)الدا  البيضمء)))))))))))))))))))))))))
إلى اشروع)SOFTLOGISTIC)،)تجزئة)
كملي او يتمنيم)،)Z.I.)سيدي برنو�سي)،)

احالتمL)و))L)،)))))))الدا  البيضمء
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

املقر اال تممعي
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)))7658.
I))3م

HANA COMPTA MAROC

»ZONE CASH«
إعالن اتعدد القرا ات

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°Aم

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC

»ZONE CASH« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي:  قم 9م، 

تجزئة النصر، الطمبق األول، - - 

الجديدة املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م)73م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

تم اتخمذ) م)3)) ينمير) (36 املؤ خ في)

القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

نقل أسهم السمدة أامل أفمندي) -م)

وزين العمبدين عمطف) ( حصة) (533

33م  بثمن) الشركة  في  ( حصة) (533

د هم للواحدة إلى السيدة الشدادي)

إ مملي) بسعر  حصة  333م) فمطمة)

نتيجة) د هم.) ألف  امئة  في  حدد 

في) تغيير  هنمك  كمن  النقل،) لعملية 

الشكل القمنوني ان شركة احدودة)

احدودة) شركة  إلى  املسؤولية 

-))ٱستقملة) املسؤولية شريك واحد.)

املسيرين أامل أفمندي وزين العمبدين)

عمطف ان اهماهمم وتعيين السيدة)

للبطمقة) الحمالة  فمطمة  الشدادي 

الوطنية)مBH((858)كمسيرة وحيدة)

بملنسبة) احدودة,) غير  ملدة  وذلك 

تلتزم) اململية  واملؤسسمت  لألبنمك 

للسيدة) الوحيد  بملتوقيع  الشركة 

الشدادي فمطمة.)

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

ينص) الذي  6م-5م-7:) بند  قم)

على اميلي:)-)حصص الشركمء.)-)اسير)

الشركة.)الشكل القمنوني للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)38)فبراير)

م)3))تحت  قم)5988) .

3I)3م

IMPALA(GLOBAL(SERVICES(&(PROJECTS

 IMPALA GLOBAL SERVICES
& PROJECTS

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 IMPALA(GLOBAL(SERVICES &
PROJECTS

)م زنقة صبري بو معة الطمبق م 
الشقة 6 ، 3433)، الدا البيضمء 

املغرب
 IMPALA(GLOBAL(SERVICES &
PROJECTS شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي )م زنقة 

صبري بو معة الطمبق م الشقة 6  - 
3433) الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
489359

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) مم)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 IMPALA( GLOBAL( SERVICES( &

.PROJECTS
هندسة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
والد اسمت) العملية  التكنولو يم 
الفنية واالستشم ات والخدامت ذات)

الصلة)؛.
زنقة) )م) (: عنوان املقر اال تممعي)
صبري بو معة الطمبق)م)الشقة)6  - 

3433))الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد ااين حمدي):))33م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) حمدي  ااين  السيد 

 (3343 إقماة كنزة زنقة عين إفران)

الدا البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حمدي  ااين  السيد 

 (3343 إقماة كنزة زنقة عين إفران)

الدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم).

4I)3م

ouatik(auditing

DAR AL OUATIK LILKHIBRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ouatik(auditing

 RDC(N 40 RUE 145 AIN

 CHOCK ، 20470، casablanca

maroc

 DAR AL OUATIK LILKHIBRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي )4م زنقة 

النحم3 النحوي الطمبق الثملت  قم 

3م املعم يف - 3333) الدا  البيضمء  

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

95)34م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تقر  حل) م3)د نبر) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

  DAR AL OUATIK LILKHIBRA

د هم 33.333م) ابلغ  أسمملهم)
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)4م)زنقة) )وعنوان اقرهم اإل تممعي)
النحم3 النحوي الطمبق الثملت  قم)
3م)املعم يف)-)3333))الدا  البيضمء))
حل الشركة قبل) (: املغرب نتيجة ل)
تم يخ) ان  ابتداء  تصفيتهم  و  األ ل 

.31/12/2020
و حدد اقر التصفية ب))4م)زنقة)
النحم3 النحوي الطمبق الثملت  قم)
3م)املعم يف)-)3333))الدا  البيضمء))

املغرب.)
و عين:

و) الوثيق  ( احمد) السيد)ة))
 53 3) قم) زنقة) هند  حي  عنوانه)ا))
البيضمء)) الدا   ((3473 الشق) عين 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 
الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)حي هند)

زنقة)3) قم)53)عين الشق
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765835.
5I)3م

(AIN GROUPE COMPTA

MUBLIER DECOR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
MUBLIER DECOR شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي الرشمد 

شم ع العيون  قم 63 بني االل - 
3333) بني االل املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
7م3مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MUBLIER DECOR

في) تم ر  (: بإيجمز) الشركة  غرض 

تفمصيل األثمث.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

بني) (63 العيون  قم) شم ع  الرشمد 

االل)-)3333))بني االل املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: كممل) سممحي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) كممل  سممحي  السيد 

 (3333 بولنوا  خريبكة) (( دوا   قم)

بني االل املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) كممل  سممحي  السيد 

 (3333 بولنوا  خريبكة) (( دوا   قم)

بني االل املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني االل))بتم يخ)5م)فبراير)

م)3))تحت  قم)69م.

6I)3م

اكت9 املحمسبة الصملحي

PMBK PROJECTS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اكت9 املحمسبة الصملحي
زنقة املدينة املنو ة عمم ة اليعقوبي 

الطمبق الثملث الشقة  قم 6 و دة ، 

63333، و دة ااملغرب

PMBK PROJECTS شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

األندلس زنقة السنمبل  قم8م - 
63333 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
36569

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 PMBK(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.PROJECTS
غرض الشركة بإيجمز):)م/)البراجة)

والتحليل املعلوامتي.
)/)التصدير واالستيراد.

والتطبيقمت) البرااج  3/ايهئ 
املعلوامتية..

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 - السنمبل  قم8م  زنقة  األندلس 

63333)و دة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

3.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:
حصة) 33م) ( (: السيد أاين بقمل)

بقيمة)33,33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) بقمل  أاين  السيد 
ليون) (59339 ( بيمف) ايث  طريق  (4

فرنسم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
 4 عنوانه)ا)) بقمل  أاين  السيد 
ليون) (59339 بيمف) اديث  طريق 

فرنسم.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم))53.

7I)3م

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

SOT ITRANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua(MAROC

SOT ITRANE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي احل 
بمركز اجمط  ممعة اجمط 

شيشموة - 333م4 شيشموة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م73م
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 SOT (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ITRANE
-ماقمول) (: غرض الشركة بإيجمز)

أعممل أو إنشمءات اختلفة.
الري) اشم يع  وتنفيذ  -)د اسمت 

الز اعي.
الحدائق) تنسيق  -3أعممل 

والبستنة.
-4تم ر.

احل) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
بمركز اجمط  ممعة اجمط شيشموة)

- 333م4)شيشموة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عبد الفتمح اسعيد):))533 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

((: املحجوب) ايت  احمد  السيد 

533)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

اسعيد) الفتمح  عبد  السيد 

اجمط) الزاوية  دوا   عنوانه)ا))

شيشموة)333م4)شيشموة املغرب.

املحجوب) ايت  احمد  السيد 

ملزوضية) بولخراص  دوا   عنوانه)ا))

شيشموة)333م4)شيشموة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

اسعيد) الفتمح  عبد  السيد 

اجمط) الزاوية  دوا   عنوانه)ا))

شيشموة)333م4)شيشموة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بمانتمنوت) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)49/2021.

8I)3م

STE BECEF SARL

شركة بـــارا إن قــابــو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BECEF SARL

 N°41 IMMEUBLE(CHAOUI

 APPT 16 RUE(ELMOUJAHID

 AYACH(VN(FES، 30000، FES

MAROC

شركة بـــم ا إن قــمبــو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 6 

تجزئة بريستيجيم الع9 الخيل 

الدكمن 3  فم3 فم3 33333 فم3 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

66387

في) اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى 

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

بـــم ا إن قــمبــو.

الصيدلة) (: غرض الشركة بإيجمز)

العطو ) وتسويق  وبيع  وشراء)

واملنتجمت) التجميل  واستحضرات 

شبه الطبية و ميع املنتجمت املممثلة)

األخرى املتعلقة بشكل ابمشر أو غير)

ابمشر بملغرض املؤس�سي للشركة اع)

التصدير واإلستيراد لهذه املنتجمت.

:) قم) اال تممعي) املقر  عنوان 

الخيل) الع9  بريستيجيم  تجزئة  (6

فم3) (33333 فم3 فم3) ( (3 الدكمن)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد قــبــو نو  الديــن)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد قــبــو نو  الديــن عنوانه)ا))

تجزئة أ يسطو شم ع احمد) (33  قم)

 33333 ( الفم�سي طريق عين الشقف)

فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد قــبــو نو  الديــن عنوانه)ا))

تجزئة أ يسطو شم ع احمد) (33  قم)

 33333 ( الفم�سي طريق عين الشقف)

فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3م6.

9I)3م

ouatik(auditing

REDAXPO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ouatik(auditing
 RDC(N 40 RUE 145 AIN

 CHOCK ، 20470، casablanca
maroc

REDAXPO شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي )4م زنقة 

النحم3 النحوي الطمبق الثملت 
 قم 3م املعم يف  - 3333) الدا  

البيضمء  املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
377م7م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
3)3))تقر  حل) م3)د نبر) املؤ خ في)
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)
ابلغ) ( (REDAXPO الوحيد) الشريك 
وعنوان) د هم  3.333م)  أسمملهم)
)4م)زنقة النحم3) اقرهم اإل تممعي)
3م  الثملت  قم) الطمبق  النحوي 
البيضمء)) الدا   ((3333 (- ( املعم يف)
حل الشركة قبل) (: املغرب نتيجة ل)
تم يخ) ان  ابتداء  تصفيتهم  و  األ ل 

.31/12/2020
و حدد اقر التصفية ب))4م)زنقة)
النحم3 النحوي الطمبق الثملت  قم)
3م)املعم يف))-)3333))الدا  البيضمء))

املغرب.)
و عين:

السبمعي) ( العزيز) عبد  السيد)ة))
 ( زنقة) أنجريط  حي  عنوانه)ا)) و 
الدا ) ((3473 الشق) عين  33م) زقم)
)ة)) كمصفي) املغرب  ( البيضمء)

للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة و احل تبليغ العقود و الوثمئق)
املتعلقة بملتصفية):)حي أنجريط زنقة)

))زقم)33م)عين الشق.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765834.

333Iم

FIGEC

تموين ادواق سوس
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR(CITE(DAKHLA

 AGADIR(AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

تموين ادواق سو3 شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي بلوك جم 
 قم 3) حي الداخلة - 83333 اكمدير 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
5م97).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) م)3)) ينمير) م)) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
»333.333)د هم«)أي ان)»333.333 
عن) د هم«) (633.333« إلى) د هم«)
ديون) اع  اقمصة  إ راء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدا  و املستحقة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم)98339.

Iم33م

ouatik(auditing

MINOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ouatik(auditing
 RDC(N 40 RUE 145 AIN

 CHOCK ، 20470، casablanca
maroc

MINOM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو  التصفية)
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وعنوان اقرهم اإل تممعي )4م زنقة 
النحم3 النحوي الطمبق الثملت  قم 
3م املعم يف - 3333) الدا  البيضمء 

املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
873)6م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) م3)د نبر) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
3.333م  ابلغ  أسمملهم) ( (MINOM
اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 
الطمبق) النحوي  النحم3  زنقة  )4م)
 (3333 (- املعم يف) 3م) الثملت  قم)
:)حل) الدا  البيضمء)املغرب نتيجة ل)
الشركة قبل األ ل و تصفيتهم ابتداء)

ان تم يخ)31/12/2020.
و حدد اقر التصفية ب))4م)زنقة)
النحم3 النحوي الطمبق الثملت  قم)
3م)املعم يف)-)3333))الدا  البيضمء)

املغرب.)
و عين:

و) أشرااي  ( ( حسن) السيد)ة))
أقماة 3 زنقة) (5 ملكمنسة) عنوانه)ا))
4)) قم)7))عين الشق))63)3))الدا )
البيضمء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة و احل تبليغ العقود و الوثمئق)
املتعلقة بملتصفية):)ملكمنسة)5)أقماة)

3 زنقة)4)) قم)7))عين الشق)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765836.
I)33م

Cap(Conseils

JALMAT MAROC
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Cap(Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,333
20390، Casablanca(Maroc

JALMAT MAROC شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

سمية إقماة شهرزاد 3 ‘ الطمبق 5 

شقة )) حي النخيل - 3343) الدا  

البيضمء  املغرب.

حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(87((

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل) م)3)) ينمير) (38 املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

  JALMAT MAROC الشريك الوحيد)

د هم) 33.333م) ابلغ  أسمملهم)

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة سمية)

إقماة شهرزاد)3)‘)الطمبق)5)شقة))) 

الدا  البيضمء)) ((3343 (- حي النخيل)

القرا ) يحيط  (: ل) نتيجة  املغرب 

بوضع) علمم  االستثنمئي  الجممعي 

الشركة ويقر  الحل املبكر للشركة.

زنقة) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

 5 الطمبق) (‘ (3 سمية إقماة شهرزاد)

الدا ) ((3343 (- ( النخيل) ((( شقة)

البيضمء)املغرب.)

و عين:

بينمن) ( ( أ اون) ايشمل  السيد)ة))

ام سمي)) طريق  ((98 عنوانه)ا)) و 

)ة)) كمصفي) فرنسم  فيلو  3883م)

للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

زنقة) (: بملتصفية) املتعلقة  الوثمئق 

 5 الطمبق) (‘ (3 سمية إقماة شهرزاد)

البريدي) الراز  النخيل  حي  ((( شقة)

3343))الدا  البيضمء

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)754584.

333Iم

zagora(consulting(sarl

TIDI AFFAIRE

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

zagora(consulting(sarl

 قم9مم  شم ع احمد الخماس ، 

47933، زاكو ة املغرب

TIDI AFFAIRE شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  

ايت  حو تنزولين - 47933 زاكو ة 

املغرب.

حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3343

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

م)3))تقر  حل) 35)فبراير) املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

  TIDI AFFAIRE الوحيد) الشريك 

د هم) 33.333م) ابلغ  أسمملهم)

ايت) دوا   اإل تممعي  اقرهم  وعنوان 

 حو تنزولين)-)47933)زاكو ة املغرب)

ازاولة) عن  التوقف  (: ل) نتيجة 

النشمط.

و حدد اقر التصفية ب دوا  ايت)

 حو تنزولين)-)47933)زاكو ة املغرب.)

و عين:

بنعمرو) نيت  ( ابراهيم) السيد)ة))

تنزولين) ايت  حو  دوا   عنوانه)ا)) و 

)ة)) زاكو ة املغرب كمصفي) (47933

للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( االبتدائية بزاكو ة)

م)3))تحت  قم)39.

334Iم

اجموعة لوانزا ش.ذ.م.م

مجموعة لوانزا ش.ذ.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اجموعة لوانزا ش.ذ.م.م

شم ع النخيل حي النجمح ، 53)33، 

ايسو  املغرب

اجموعة لوانزا ش.ذ.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

النخيل حي النجمح  - 53)33 ايسو  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م84م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

اجموعة لوانزا ش.ذ.م.م.

أشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

استيراد) وسمطة،) وإنشمء،) اختلفة 

وتصدير).

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

النخيل حي النجمح))-)53)33)ايسو )

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

حصة) (73 ( (: السيد احمد ازهم )

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

السيد صفوان ازهم ):))33)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد ازهم ))عنوانه)ا))حي)

النجمح))53)33)ايسو  املغرب.
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عنوانه)ا)) ازهم   صفوان  السيد 
زنقة النهضة حي بئر آنز ان)) مم)  قم)

53)33)ايسو  املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ازهم   صفوان  السيد 
زنقة النهضة حي بئر آنز ان) مم)  قم)

53)33)ايسو  املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( االبتدائية ببوملمن)

م)3))تحت  قم)26/2021.

335Iم

orient(compt

STE SYSDEC
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

orient(compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 35م

60000، OUJDA(MAROC

STE SYSDEC شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : 3 زنقة 

B6 تجزئة غيوغي طريق طميرت - 

63333  و دة  املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.(5(45

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل) م)3)) ينمير) ((5 املؤ خ في)

STE SYSDEC)شركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد ابلغ)

وعنوان) د هم  3.333م)  أسمملهم)

تجزئة) (B6 زنقة) (3 اقرهم اإل تممعي)

غيوغي طريق طميرت)-)63333))و دة))

تحقق) لم  اللشركة  نتيجة  املغرب 

اهدافهم).

و عين:

السيد)ة))احمد عزيز))وعنوانه)ا))

3)زنقة)B6)تجزئة غيوغي طريق طميرت)

)ة)) املغرب كمصفي) ( و دة) (63333

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

 B6(بتم يخ)5))ينمير)م)3))وفي)3)زنقة

تجزئة غيوغي طريق طميرت)-)63333  

و دة))املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)497.

336Iم

CCJF

AGROFOOD MAROC

إعالن اتعدد القرا ات

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

AGROFOOD MAROC »شركة  

املسمهمة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: شم ع 

بو كون زنقة  عفر ابن حبي9، 

إقماة املشم ق )، الطمبق م - - الدا  

البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.439(55

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)7م)أبريل)9م3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تغيير الهدف اال تممعي

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تحيين القمنون السم�سي للشركة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تغيير الهدف اال تممعي

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764435.

337Iم

(AIN GROUPE COMPTA

STE D.C.T.D

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

(AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE D.C.T.D شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : 93 زنقة 

) اوالد حمدان سقمقيم بني االل - 

3333) بني االل املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.6839

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) 9م) املؤ خ في)

STE D.C.T.D)شركة ذات املسؤولية)

33.333م  ابلغ  أسمملهم) املحدودة 

 93 اإل تممعي) د هم وعنوان اقرهم 

بني) سقمقيم  حمدان  اوالد  (( زنقة)

املغرب) االل  بني  ((3333 (- االل)

نتيجة لتوقيف نشمط الشركة.

و عين):

دبدوبي) ( ( اصطفى) السيد)ة))

حمدان) اوالد  (( زنقة) ( عنوانه)ا)) و 

االل) بني  االول  الطمبق  سقمقيم 

3333))بني االل املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

 ( زنقة) ( وفي) م)3)) ينمير) 9م) بتم يخ)

(- االل) بني  سقمقيم  حمدان  اوالد 

3333))بني االل املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني االل))بتم يخ))م)فبراير)

م)3))تحت  قم)67م.

338Iم

fidact

   STE PARAPHARMACIE
HEAVEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fidact

 قم )) بلوك E حي السالم ، 

33)4م، سيدي سلممن املغرب

   STE PARAPHARMACIE

HEAVEN  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي املحل 
التجم ي  قم م3 تجزئة  ليل التمزي 

القطمع )3  قم 97م - 33)4م 

سيدي سليممن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م334

 38 عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 شتنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. PARAPHARMACIE   HEAVEN

-شبه) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

صيدلي

-)بيع اواد التجميل و املستلزامت)

الطبية.

املحل) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
م3)تجزئة  ليل التمزي) التجم ي  قم)
القطمع))3) قم)97م - 33)4م)سيدي)

سليممن املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: السيدة حفيظة اعمشق)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: السيد أحمد أاين البعمج)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
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والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة حفيظة))اعمش عنوانه)ا))
)3) قم) تجزئة  ليل التمزي القطمع)
97م 33)4م)سيدي سليممن املغرب.
البعمج) أاين  أحمد  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة  ليل التمزي القطمع)
)3) قم)97م 33)4م)سيدي سليممن)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيدة حفيظة))اعمش عنوانه)ا))
)3) قم) تجزئة  ليل التمزي القطمع)
97م 33)4م)سيدي سليممن املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليممن))بتم يخ)33 

فبراير)م)3))تحت  قم)22/2021.

339Iم

CCJF

DROBEN MAROC
إعالن اتعدد القرا ات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
DROBEN MAROC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان اقرهم اال تممعي:  76، شم ع 
املسيرة الخضرة،  - - الدا البيضمء 

املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
55)97م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)9م)نونبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
نقل املقراإل تممعي إلى العنوان التملي:)
»ج«،) وهرة) احج) »ف«) تجزئة)
 3 الشقة)»ب«)عمم ة) سيدي اوان،)

الطمبق)4
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تحيين القمنون السم�سي للشركة.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)
النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
نقل املقراإل تممعي

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)
تحيين القمنون األسم�سي للشركة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))76384.
343Iم

FITARCO

BN HABITAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITARCO
 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

BN HABITAT  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
الزيتون  ودادية الخير الركمدة  

85333 تيزنيت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م468
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 BN (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. HABITAT
انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ي).
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الزيتون))ودادية الخير الركمدة))85333 

تيزنيت املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: ( اويوسف) عمم   السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: املليوي) احمد  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( السيد عمم  اويوسف)
5م)زنقة الصفمء)اليوسفية)))85333 

تيزنيت))املغرب.
عنوانه)ا)) املليوي  احمد  السيد 
واد الجديدة)))املركز))53363)اكنم3))

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد عمم  اويوسف)
5م)تجزئة الصفمء)اليوسفية))85333 

تيزنيت املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

م)3))تحت  قم)56.
Iم34م

STE AYAD CONSULTING SARL

STE F-CROWN CERAM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT
 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC
STE F-CROWN CERAM شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
اليمتني  قم 64 طريق العونية 

الطمبق االول - 63333 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م3643

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (37
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.F-CROWN CERAM

صمنع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

االسنمن

التصدير و االستيراد.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

اليمتني  قم)64)طريق العونية الطمبق)

االول)-)63333)و دة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة فدوى اسكو ي):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة فدوى اسكو ي عنوانه)ا))

ظهر املحلة تجزئة انجمد زنقة 3)م) 
 قم)34 63333)و دة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيدة فدوى اسكو ي عنوانه)ا))

ظهر املحلة تجزئة انجمد زنقة 3)م) 
 قم)34 63333)و دة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((5 بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)93).

I)34م

FIDUCIAIRE (336

SODIPE NEGCE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(

N ، 20280، Casablanca(Maroc

SODIPE NEGCE شركة ذات 

اسؤولية احدودة

 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) شم ع 
ار3 السلطمن الطمبق م الشقة3 - 

3333) الدا البيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
7)3م43.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت) م)3)) فبراير) (33 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
الواحد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
ان) ا تممعية  حصة  (533 ا  دال)
)ة)) السيد) ( 533)حصة لفمئدة) أصل)
 33 عبد الكريم بن القمسمي بتم يخ)

فبراير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)765788.

343Iم

G.MAO.CCF

STE ROKBOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE (4

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE ROKBOIS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة  
الوفمق  قم )8م طريق عين السمن  
زواغة فم3 تجزئة  الوفمق  قم )8م 

طريق عين السمن  زواغة فم3 
3333 فم3 املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.63379
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 غشت) )م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
الركبة) ( خليد) )ة)) تفويت السيد)
أصل) ان  ا تممعية  حصة  (533
عبد) )ة)) السيد) ( حصة لفمئدة) (533
غشت) )م) بتم يخ) الركبة  اللطيف 

.(3(3

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((5 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)389/21.
344Iم

EXPROX SARL AU

STAT AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشمط الشركة

EXPROX SARL AU
شم ع املغرب العربي عمم ة الزبيري 
الطمبق الثمني عين حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 8633)، 

املحمدية املغرب
STAT AUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اال تممعي انطقة 
صنمعية تجزئة  قم م5  - 53343 

سطمت املغرب.
تغيير نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.63(9

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم تغيير) م)3)) فبراير) 3م) املؤ خ في)
»اشغل لصيمنة) نشمط الشركة ان)
»-إصالح,ايكمنيك- إلى) السيم ات«)
هيكل السيم ة)-بيع شراء)املركبمت«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م)فبراير) االبتدائية بسطمت))بتم يخ)

م)3))تحت  قم)76.
345Iم

اجموعة بونجول الدولية آتممنية

PRESTA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

اجموعة بونجول الدولية آتممنية
املرك9 التجم ي برج اليمقوت 

شم ع اللة يمقوت اقماة 3 طمبق  
الدا بيضمء ، 3333)، الدا البيضمء 

املغرب
PRESTA CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)
 BD 6( وعنوان اقرهم اإل تممعي
 RAHAL(ELMESKINI - 20000

الدا البيضمء املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

873)7م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) ((3(3 نونبر) 7م) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ  أسمملهم) ( (PRESTA CAR

اقرهم) وعنوان  د هم  ((33.333

 BD RAHAL  6( اإل تممعي)

ELMESKINI - (3333)الدا البيضمء)

النشمط) وقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

والغرض اإل تممعي.

 complexe(و حدد اقر التصفية ب

 borj(el(yacout(immeuble(C(etage

3333) - 3)الدا البيضمء)املغرب.)

و عين:
السيد)ة))سعيد)))) بي9 و عنوانه)ا))
تجزءة5م) قم33  )م) ادينتي عمم ة)

الدا البيضمء) ((36(3 البرنو�سي)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م3  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)763385.

346Iم

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE MAHAMOU ET CIE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE MAHAMOU ET CIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 34 السوق 

الرئي�سي املركز الريش ايدلت - 

433)5 ايدلت املغرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) م)3)) فبراير) (39 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

تفويت السيد))ة))عبد هللا احمو))

33م)حصة ا تممعية ان أصل)33م 

احمد) )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

احمو))بتم يخ)39)فبراير)م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم))8.

347Iم

اوثق احمد االد ي�سي

» GHORGHIZ CERAME «

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة)

اوثق احمد االد ي�سي

33، شم ع الجيش امللكي، اقماة 

االسممعلية، تطوان ، 93343، 

تطوان املغرب

» GHORGHIZ CERAME « شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اال تممعي طريق واد 

الو كلم 4,5 - 93333 تطوان املغرب.

توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4(89

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 د نبر) 5م) في) املؤ خ 

نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):

 L’exploitation,( la( gestion,( la

 location,( la( prise( à( bail( ou( de

.participation(des(carrières

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) 4م) بتم يخ) بتطوان  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)75.

348Iم
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE AGRIMAMEK SARL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القمنوني للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE AGRIMAMEK SARL شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوان اقرهم اال تممعي قصر 
تمديغوست الراشيدية  - 333)5 

الراشيدية .
تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)35)فبراير)م)3))تم تحويل)
الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
5م  بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)73.
349Iم

phoenicia

MARCHE DU BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

phoenicia
 4rue(Bern(N1 Q(des(hopiteux

 Casablanca ، 20360،
casablanca(maroc

MARCHE DU BOIS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
اد سة حوامن الفطواكي دو  

الجديد الدشيرة الجهمدية  انزكمن 
86363 انزكمن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
7م3))

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MARCHE DU BOIS
تجم ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الخش9 بملجملة واملفرق.
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
دو ) الفطواكي  حوامن  اد سة 
انزكمن) الجهمدية  الدشيرة  الجديد 

86363)انزكمن املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد عبد العظيم عمر):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد عبد العظيم عمر عنوانه)ا))
حي) (73 شم ع عثممن بن عفمن  قم)
الو د الدشيرة)86363)انزكمن اغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد عبد العظيم عمر عنوانه)ا))
حي) (73 شم ع عثممن بن عفمن  قم)
الو د الدشيرة)86363)انزكمن اغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتم يخ) بمكمدير  التجم ية 

م)3))تحت  قم)75).
353Iم

املركز الجهوي لالستثمم  لجهة د عة تمفياللت الحقة)

و زازات

 SOCIÉTÉ »STYLE DECO
CNC « SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمم  لجهة د عة 
تمفياللت الحقة و زازات

شم ع اوالي  شيد عمم ة داد3 

الطمبق االول و زازات، 45333، 

و زازات املغرب

 SOCIÉTÉ »STYLE(DECO(CNC «

SARL AU  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

االال قلعة اكونة - 33)45 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

375م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (38

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 SOCIÉTÉ( »STYLE( DECO( CNC( «

. SARL AU

*اقمول) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

على) والنقش  )الديكو   النجم ة)

الخش9 واملعمدن)

)املسمواة.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

تنغير) (45(33 (- اكونة) قلعة  االال 

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد علي يمسين)):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد علي يمسين))عنوانه)ا))دوا )

تنغير) (45(33 اكونة) قلعة  املخزن 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد علي يمسين عنوانه)ا))دوا )

تنغير) (45(33 اكونة) قلعة  املخزن 

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 7م) بتم يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)م5.

Iم35م

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE MAHAMOU ET CIE

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

 FIDUCIAIRE SALHI

ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA(،(52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE MAHAMOU ET CIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 34 السوق 

الرئي�سي املركز الريش ايدلت - 

433)5 ايدلت املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)39)فبراير)م)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

الريش) املركز  الرئي�سي  السوق  (34«

املغرب«) ايدلت  (5(433 (- ايدلت)

ادغرة) القديمة  القصبة  »قصر  إلى)

الرشيدية)) (5(333 (- الراشيدية)

املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم))8.

I)35م
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ديوان الخدامت

UNIDISTRIB
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

ديوان الخدامت
شم ع احمد الخماس  قم 94 سيدي 

قمسم ، 6333م، سيدي قمسم 
املغرب

UNIDISTRIB  شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 38 
 قم 35 - 6333م سيدي قمسم 

املغرب.
تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم تعيين) م)3)) فبراير) (33 املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

ألحيمن العربي كمسير وحيد
تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( االبتدائية بسيدي قمسم)

فبراير)م)3))تحت  قم)66.
353Iم

abclaircompta

بريكو صوفت
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

abclaircompta
 av(mohamed 5 , appt 8 ,36

Temara ، 10000، RABAT(Maroc
بريكو صوفت شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي أوالد 

عليمن تجزئة وليلي عمم ة 37 اتجر 
م3 تمم ة تمم ة 333)م تمم ة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
975م3م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) مم)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 
بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
بريكو) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

صوفت.
بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

األدوات واملعدات.
أوالد) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
اتجر) (37 عليمن تجزئة وليلي عمم ة)
م3)تمم ة تمم ة)333)م)تمم ة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: عجيل) عمدل  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) عجيل  عمدل  السيد 
تجزئة وليلي الرقم)37  333)م)تمم ة)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عجيل  عمدل  السيد 
تجزئة وليلي الرقم)37  333)م)تمم ة)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بتمم ة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)4935.
354Iم

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE MAHAMOU ET CIE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشمط الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE MAHAMOU ET CIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اال تممعي 34 السوق 

الرئي�سي املركز الريش ايدلت - 

433)5 ايدلت  املغرب.

تغيير نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تغيير) م)3)) فبراير) (39 املؤ خ في)

 »NEGOCIANT«(نشمط الشركة ان

 EXPLOITATION AGRICOLE« إلى)

.«

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم))8.

355Iم

FIDUCIAIRE NAKHIL

DASIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL

  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -

 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

DASIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي اتجر  قم 

9 و 3م عمم ة بلوك E  عملية بمب 

البرج العزوزية  - 43333 اراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

375ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DASIN

استغالل) (: غرض الشركة بإيجمز)

اقهى)-)سنمك.

عنوان املقر اال تممعي):)اتجر  قم)
عملية بمب) ( (E عمم ة بلوك) 3م) و) (9
اراكش) (43333 (- ( العزوزية) البرج 

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 333 ( (: زعكون) اسعيد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد احمد زعكون):))334)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
333)حصة) ( السيد عزيز زعكون):)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) زعكون  اسعيد  السيد 
 5 املموى) إقماة  زنقة صفوا  زاوية  (7
ش)7)حي املستشفيمت)3333))الدا )

البيضمء)املغرب.
عنوانه)ا)) زعكون  احمد  السيد 
زنقة) اابم كي  تجزئة  الزيتون  حي 
البركة  قم)57 63333)و دة املغرب.

 97 السيد عزيز زعكون عنوانه)ا))
شم ع العيون))54353)ايدلت املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
 97 السيد عزيز زعكون عنوانه)ا))
شم ع العيون)54353)ايدلت املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)73585م.

356Iم

Cabinet(LAMRINI(HADI

MYOOPTICAL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI
8م,شم ع إبن سينم النمضو  ، 

333)6، النمضو  املغرب
MYOOPTICAL شركة ذات 

اسؤولية احدودة 
ذات الشريك الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

سمقية الحمراء  قم )مم - 333)6 

النمظو  املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5م5م)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((9

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MYOOPTICAL

أخصمئي) (: غرض الشركة بإيجمز)

بصريمت نظم تي.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 6(333  - )مم  سمقية الحمراء) قم)

النمظو  املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد اشلحي اسممعيل):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد اشلحي اسممعيل عنوانه)ا))
زنقة كوا ديم سيبيل انطونيو اولينم)3 

م33)5)اليلية اسبمنيم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد اشلحي اسممعيل عنوانه)ا))
زنقة كوا ديم سيبيل انطونيو اولينم)3 

م33)5)اليلية اسبمنيم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو  بتم يخ)33)فبراير)

م)3))تحت  قم))4).

357Iم

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE MAHAMOU ET CIE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE MAHAMOU ET CIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان اقرهم اال تممعي 34 

السوق الرئي�سي املركز الريش ايدلت 

- 433)5 ايدلت .

تحويل الشكل القمنوني للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)39)فبراير)م)3))تم تحويل)

الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) بملرشيدية  االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم))8.

358Iم

CCJF

 SOCIETE CENTRALE

D’EMBALLAGE
إعالن اتعدد القرا ات

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE CENTRALE

D’EMBALLAGE »شركة  

املسمهمة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: املنطقة 

الصنمعية شم ع األدا سة - الدا  

البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.337

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
تم اتخمذ) ((3(3 نونبر) ((5 املؤ خ في)

القرا ات التملية):)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
ان) للشركة  القمنوني  الشكل  تغيير 
احدودة) إلى شركة  اسمهمة  شركة 

املسؤولية)
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
األسم�سي) القمنون  على  اصمدقة 

للشركة))))
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
اسيرا) السقمط  نبيل  السيد  تعيين 

 ديدا للشركة ملدة غير احدودة
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تغيير الشكل القمنوني للشركة
بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)
األسم�سي) القمنون  على  اصمدقة 

للشركة)))
بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

تعيين اسير  ديد))))
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (35 بتم يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

م)3))تحت  قم)133/2021.
359Iم

شركة استأانة الحنصملي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

AGRI TOUTE NATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة استأانة الحنصملي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

3) شم ع املتنبي الطمبق االول بني 
االل 3) شم ع املتنبي الطتبق االول 
بني االل، 3333)، بني االل املغرب
AGRI TOUTE NATURE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

الحسن الثمني عمم ة  قم 385  بني 
االل 3333) بني االل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
7)3مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 AGRI (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.TOUTE NATURE

غرض الشركة بإيجمز):)الفــالحة.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

بني) ( (385 الحسن الثمني عمم ة  قم)

االل)3333))بني االل املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 93.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

 333 ( (: الكحالوي احمد) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 333 ( (: السيد صالح الدين كممل)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 333 ( (: ( كريم) بنخنمتة  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد الكحالوي احمد عنوانه)ا))
 قم)5)عمم ة فم)اقماة النو ))نخيل)

الزهو ))  6م433)اراكش املغرب.

كممل) الدين  صالح  السيد 

 4 بلوك) الحسنية  تجزئة  عنوانه)ا))
 قم)7  3333))بمي االل املغرب.

السيد بنخنمتة كريم))عنوانه)ا))3 
زنقة الشو ى حي املستشفى))46333 

آسفي املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد الكحالوي احمد عنوانه)ا))
 قم)5)عمم ة فم)اقماة النو ))نخيل)

الزهو ))  6م433)اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني االل))بتم يخ)7م)فبراير)

م)3))تحت  قم)87م.

363Iم
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STE FIDU-LIDOU SARL

YACOUT OPTIC GOLD
شركة ذات اسؤولية احدودة 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
YACOUT OPTIC GOLD شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم م 
شم ع لال اريم املدينة الجديدة - 

33333 فم3 املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
75م66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) م3)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.YACOUT OPTIC GOLD
بمئع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

نظم اتي بملتقسيط.
م  :) قم) اال تممعي) املقر  عنوان 
(- الجديدة) املدينة  اريم  لال  شم ع 

33333)فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

333.333.م)د هم،)اقسم كملتملي:
االصل) (: احمد) ودغيري  السيد 
(: البنميمت) (، 33333م) (: التجم ي)
واملعدات) التركيبمت  (، م),)م9م33)
اعدات) (، (88883.75 واالدوات:)
التمبثة) االصول  (، ((3633 (: النقل)
املخزونمت) (، 6).3مم68م) (: املختلفة)

التوفر) (، (5((55(,33 (: املتنوعة)
(: الصندوق) (، ((684,(4 (: املصرفي)

3),767م)بقيمة)33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) احمد  ودغيري  السيد 
 6 الشقة) ااينة  لال  زنقة  (((  قم)

33333)فم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احمد  ودغيري  السيد 
 6 الشقة) ااينة  لال  زنقة  (((  قم)

33333)فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)691/2021.

Iم36م

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

EL HODA NET GAR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

م) ، اكت9 7م، الطمبق الثمني، 
اكمت9 بمالص ، شم ع عبد الكريم 
الخطمبي، فم3 ، 33333، فم3 

املغرب
EL HODA NET GAR شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 7م 

ك) تجزئة الحديقة تغمت - 33333 
فم3 املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م8م43.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) ((3(3 نونبر) (39 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
»733.333)د هم«)أي ان)»33.333م 
عن) د هم«) (833.333« إلى) د هم«)
إدامج احتيمطي أو أ بمح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدا  في  أ3 اململ.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) 5م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)225/021.
I)36م

JOVIZID

KNOUZ AUTO CARS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JOVIZID
تجزئة الحفرة 3م3 الطمبق الثمني 
املحمايد املنم ة اراكش ، 43333، 

اراكش املغرب
KNOUZ AUTO CARS شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
احمد الخماس تجزئة أديس نغير 

بلوك A الطمبق االول الشقة  قم )  
تنغير - 45833  تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
339م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.KNOUZ AUTO CARS
كراء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

السيم ات بدون سمئق).
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
نغير) أديس  تجزئة  الخماس  احمد 
  ( الطمبق االول الشقة  قم) (A بلوك)

تنغير)-)45833))تنغير املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: كنوز) يمسين  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد يمسين كنوز عنوانه)ا)) قم)

تنغير) ( (45833 77)حي املوظفين)))

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد يمسين كنوز عنوانه)ا)) قم)

تنغير) ( (45833 77)حي املوظفين))

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) م3) بتم يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)م3.

363Iم

لوكسر للحسمبمت

صوالي ربيد )الشمس السريع)
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفمة شريك

لوكسر للحسمبمت

م4 شم ع بركمن الطمبق الثمني  قم 4، 

63333، و دة املغرب

صوالي  بيد )الشمس السريع)  

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي قصم ية 

الخيرية طريق عين بني اطهر 

التقسيمة الثمنية  قم 95 - 63333 

و دة املغرب.

وفمة شريك
 قم التقييد في السجل التجم ي 

مم53).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في))))د نبر)3)3))تم اإلعالم)

بوفمة الشريك اصطفى صبم  و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعم الو ثة  على  حصصه 

 (3(3 نونبر) 9م) في) املؤ خ  اإل اثة 

بملشكل األتي):

((، ( حسنمء) نماني) السيد)ة))

)5.33)حصة).

 6.666 ( (، ( ءاانة عبيد) السيد)ة))

حصة).
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((، ( الصبم ) ايمون  السيد)ة))

6.666)حصة).

((، ( الصبم ) عمران  السيد)ة))

))).7)حصة).

السيد)ة))صفمء)الصبم ))،))مم3.6 

حصة).

السيد)ة))اسراء)الصبم ))،))مم3.6 

حصة).

السيد)ة))احمد الصبم ))،))))).7 

حصة).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)483.

364Iم

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

CHINGACHI IMMOBILIERE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 CHINGACHI IMMOBILIERE

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 63 شم ع 

عمر ابن الخطمب  قم ) - 93333 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.45475

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في))3)أكتوبر)8م3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

 ( شم ع عمر ابن الخطمب  قم) (63«

»شم ع) إلى) طنجة املغرب«) (93333  -

 -  ( البرانص) (33 الشيخ سعيد  قم)

93333)طنجة))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

د نبر) (35 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

8م3))تحت  قم)7879.

365Iم

TEMESNA SARL

 MANDATAIRE AUTO SARL
AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشمط الشركة)

TEMESNA SARL
 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
 MANDATAIRE AUTO SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اال تممعي تعمونية 
النممء الرقم 8مم-9مم - 6333) 

سطمت املغرب.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.4445

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت) م)3)) فبراير) (33 في) املؤ خ 
نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):
 LA PROMOTION

.IMMOBILIÈRE LOTISSEUR
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
3م)فبراير) االبتدائية بسطمت))بتم يخ)

م)3))تحت  قم)68/21.
366Iم

BEIN CONSULTING

BEIN CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEIN CONSULTING
تجزئة البوهراوي بلوك )  قم 3م  
بني االل ، 3333)، بني االل املغرب
BEIN CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 6 شقة 
 قم 7 شم ع احمد الخماس عمم ة 
 اشود بني االل - 3333) بني االل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

335مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 BEIN (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.CONSULTING

اكت9) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املحمسبة و التسيير.

شقة) (6 (: عنوان املقر اال تممعي)

شم ع احمد الخماس عمم ة) (7  قم)

بني االل) ((3333 (-  اشود بني االل)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( (: ابلغ  أسممل الشركة)

د هم،)اقسم كملتملي):

السيد يمسين الزهراني):))53)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد سفيمن حمضر):))53)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد يمسين الزهراني عنوانه)ا))

3م   الرقم) (( تجزئة البوهراوي بلوك)

3333))بني االل املغرب.

عنوانه)ا)) حمضر  سفيمن  السيد 

تجزئة الشطبي)3) قم)39م)الطمبق))  

3333))بني االل املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

السيد يمسين الزهراني عنوانه)ا))

3م   الرقم) (( تجزئة البوهراوي بلوك)

BENI MELLAL (3333)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني االل))بتم يخ)مم)فبراير)

م)3))تحت  قم))6م.

367Iم

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

EL AZZOUZI VISUALS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

م) ، اكت9 7م، الطمبق الثمني، 
اكمت9 بمالص ، شم ع عبد الكريم 
الخطمبي، فم3 ، 33333، فم3 

املغرب
EL AZZOUZI VISUALS شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م حي 
الوفمء ) زنقة نبمل طريق صفرو - 

33333 فم3 املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
3مم59.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)5))نونبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
طريق) نبمل  زنقة  (( الوفمء) حي  »3م)
املغرب«) فم3  (33333 (- صفرو)
زواغة) م6) شكي9  قم) »تجزئة  إلى)
فم3)) (33333 (- املر ة) السفلى 

املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) 5م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)226/021.
368Iم

CCJF

MAILLE DU MAROC
إعالن اتعدد القرا ات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

MAILLE DU MAROC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: شم ع 
بو كون زنقة  عفر ابن حبي9، 

إقماة املشم ق )، الطمبق م - - الدا  
البيضمء املغرب.
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»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

7مم444.
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
تم اتخمذ) 9م3)) نونبر) م3) املؤ خ في)

القرا ات التملية):)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
53))حصة ا تممعية ان طرف) بيع)
السيد) إلى  الفمهي  الحداوي  السيد 
عبد الحميد املنمني،)السيد نو  الدين)
طمئر و السيد أاين ادغري علوي قرا )
 قم)):)الذي ينص على اميلي:)تحيين)

القمنون السم�سي للشركة
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

بيع حصص ا تممعية
بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تحيين القمنون األسم�سي للشركة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

نونبر)9م3))تحت  قم)م999م7.

369Iم

conseils(sarl

CAPKOCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

conseils(sarl
شم ع لبنمن اقماة يمانة م اكت9 
 قم 9م طنجة، 93333، طنجة 

املغرب
CAPKOCH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

عالل الفم�سي املنظر الجمبل  قم 4م 
- 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3مم)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CAPKOCH
االنعمش) (: غرض الشركة بإيجمز)

العقم ي).
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
عالل الفم�سي املنظر الجمبل  قم)4م 

- 93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 34 ( (: ( سعدي) امليلودي  السيد 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).
الرحملي) الزهرة  فمطمة  السيدة 
333.م  33)حصة بقيمة) ( (: ( االصيلي)

د هم للحصة).
السيد اد يس العلمي):))33)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد امليلودي سعدي))عنوانه)ا))
طنجة) (93333   56 االال  قم) حي 

املغرب.
الرحملي) الزهرة  فمطمة  السيدة 
االصيلي))عنوانه)ا))زنقة ابن عجروم)
 76 6) قم) طمبق) اقماة  ايسمء)

93333)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) العلمي  اد يس  السيد 
املنظر الجميل زنقة  قم))م  93333 

طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد امليلودي سعدي))عنوانه)ا))
طنجة) (93333   56 االال  قم) حي 

املغرب
عنوانه)ا)) العلمي  اد يس  السيد 
املنظر الجميل زنقة  قم))م  93333 

طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((5 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م3856).

373Iم

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

مركز االنكولوجيا الخاص لبني 

مالل
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›AFRICAINE D›ETUDES

FINANCIERES ET COMPTABLES

 BD(MOHAMED(V(N 281 APP

 7 BENI(MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC

اركز االنكولو يم الخمص لبني االل 

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي التقى 

شم ع الجيش امللكي و شم ع احمد 

الخماس اقماة البرج بني االل 

3333) بني االل املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م33مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 7م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

اركز) (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

االنكولو يم الخمص لبني االل.

غرض الشركة بإيجمز):)استشفى)

خمص.

التقى) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

احمد) شم ع  و  امللكي  الجيش  شم ع 

االل) بني  البرج  اقماة  الخماس 

3333))بني االل املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد صفوان خير هللا)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد صفوان خير هللا عنوانه)ا))

بني االل)3333))بني االل املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد صفوان خير هللا عنوانه)ا))

بني االل)3333))بني االل املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني االل))بتم يخ)7م)فبراير)

م)3))تحت  قم)89م.

Iم37م

شركة حسمبمت فم3

RIAD LE MOUCHARABIEH 
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

شركة حسمبمت فم3

 قم 5 قسم ية السقمط البطحمء ، 

3، فم3 املغرب

 RIAD LE MOUCHARABIEH 

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 

44 شم ع احمد السالوي فم3  - 

33م33 فم3 املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.64367

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) م)3)) ينمير) ((5 في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»3.333م7)د هم«)أي ان)»33.333م 

عن) د هم«) »3.333م8) إلى) د هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)720/2021.

I)37م
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BUSINESS AUDITAX

SERVIQ›UP
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

SERVIQ›UP شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 5 شم ع 
يوسف ابن تمشفين الطمبق الثمني 

 قم 3 - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م58)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SERVIQ’UP
اشغمل) (- (: غرض الشركة بإيجمز)

الصبمغة و اشغمل الكهربمء)
-)خلق وتطوير أنظمة اعلوامتية،)
النظم) وتطوير  د اسة  (-

املعلوامتية.
املعلوامتية) األنظمة  إدامج  (-
واملواصالتية وكذلك التسليك القبلي)

للشبكمت في املقموالت.)
التجم ة بملجملة و التقسيط في) (-
اآلالت و اآلالت املعلوامتية وتصليحهم.

-)التكوين املنهي
الصنمعية) أي  عماة  وبصفة 
والتجم ية أو اململية أو األو اق اململية)
تكون ارتبطة) التي قد  املمتلكمت  أو 
لهذا) ابمشر  غير  أو  ابمشر  بشكل 
تيسير) أن  املحتمل  ان  أو  الغرض 

التوسع أو التطوير.

شم ع) (5 (: عنوان املقر اال تممعي)
الثمني) الطمبق  تمشفين  ابن  يوسف 

 قم)3 - 93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: عممد) اشقيقر  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) عممد  اشقيقر  السيد 

333.م 93333)طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عممد  اشقيقر  السيد 
العرفمن ج ش))4)عمم ة)76  93333 

طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتم يخ) بطنجة  التجم ية 

م)3))تحت  قم)38939).
373Iم

STE FIDLAMIAE SARL

 ANALYTICA
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
 ANALYTICA INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي : 33 شم ع 
اشليفن شقة 8 أكدال - 3333م 

الربمط املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.59795

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) 4))د نبر) املؤ خ في)
 ANALYTICA INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة ابلغ)
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)

شم ع اشليفن) (33 اقرهم اإل تممعي)

الربمط) 3333م) (- أكدال) (8 شقة)

هدف) بلوغ  عدم  ل-) نتيجة  املغرب 

الشركة

-)اداخيل انعداة.

و عين:

و) املزو�سي  ( الحسن) السيد)ة))
املدغري) إقماة  6م) قطمع) عنوانه)ا))

عمم ة)م8)شقة)م)حي الريمض)3333م 

الربمط املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

33)شم ع) وفي) م)3)) ينمير) (38 بتم يخ)

3333م  (- أكدال) (8 شقة) اشليفن 

الربمط املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 7م) بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

م)3))تحت  قم)5)مممم.

374Iم

اكت9 املحمسبة

 ASSAGUEM POUR
L›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اكت9 املحمسبة

5 زنقة عبد املوان بن علي ، 

333)5، الرشيدية املغرب

 ASSAGUEM POUR

L›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

الحسن الثمني اامم الخيرية 

االسالاية كلميمة الرشيدية - 

333)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4433م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

اتبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضمء) عند 
 ASSAGUEM POUR (: تسميتهم)

.L’ENSEIGNEMENT PRIVE
انشمء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اد سة للتعليم الخصو�سي.
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الحسن الثمني اامم الخيرية االسالاية)
كلميمة الرشيدية)-)333)5)الرشيدية)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:
533)حصة) ( (: السيد كنزي احمد)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد كنزي عبد هللا):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد كنزي احمد عنوانه)ا))الحي)
كلميمة الرشيدية) (( الجديد سكتو )

333)5)الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا)) هللا  عبد  كنزي  السيد 
كلميمة) (( سكتو ) الجديد  الحي 
الرشيدية)333)5)الرشيدية املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة:

السيد كنزي احمد عنوانه)ا))الحي)
كلميمة الرشيدية) (( الجديد سكتو )

333)5)الرشيدية املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملرشيدية))بتم يخ)م))ينمير)

م)3))تحت  قم)63.
375Iم

BUSINESS CENTER.COM

LILYA’S JEWELRY
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شم ع عبد املوان  قم 36) إقماة 

ف 8 الطمبق الثمني  قم 6 ، 3393)، 
الدا البيضمء املغرب
 LILYA’S JEWELRY
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شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع عبد 

املوان  قم 36) زنقة بمسكي اقماة 

ف8 الطمبق الثمني اكت9  قم 6 

الدا  البيضمء 3393) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

493347

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 7م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 LILYA’S(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.JEWELRY

الغرض) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

ان الشركة في املغرب وفي الخم ج:

املجوهرات) وبيع  شراء)

واملجوهرات.

النفيسة) املعمدن  في  التجم ة 

)الذه9 والفضة وغيرهم).

تصنيع وتسويق املجوهرات.

املقمالت) وتصميم  ميع  د اسة 

والزينة) والحلي  املجوهرات  في 

واالكسسوا ات الحرفية أو غيرهم

الصيمنة والتجديد.

استيراد وتصدير وتصنيع وتسويق)

وتوزيع  ميع املنتجمت واملجوهرات)

والبضمئع.

وبيع املجوهرات واملعمدن) •)شراء)

النفيسة في السوق املغربي والخم ج.

•)التجم ة العماة؛

•استيراد و تصدير)؛

•)التعمقد ان البمطن والوسمطة.

والخدامت) النقل  إدا ة  (•

اللو ستية.

بجميع) واالستحواذ  الد اسة  (•

وبيعهم) واستغاللهم  ونقلهم  أشكملهم 

أو) املبمشر  التمثيل  أو  بيعهم  وإعمدة 

االختراع) براءات  لجميع  املبمشر  غير 

والتراخيص) والعمليمت  والعالامت 

املتعلقة بأغراض الشركة.

املعماالت) ،) ميع  أعم) وبشكل 

التجم ية واململية واملنقولة والعقم ية)

التي تتعلق بشكل ابمشر أو غير ابمشر)

،)كلًيم أو  زئًيم)،)بأحد األشيمء)املحددة)

أو بأي أشيمء)اممثلة أو ارتبطة.

عنوان املقر اال تممعي):)شم ع عبد)

زنقة بمسكي اقماة) ((36 املوان  قم)

 6 اكت9  قم) الثمني  الطمبق  ف8)

3393))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: غالب) شيممء) السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) غالب  شيممء) السيدة 

زنقة) ((36 املوان  قم) عبد  شم ع 

الثمني) الطمبق  ف8) اقماة  بمسكي 

الدا  البيضمء) ((3393  6 اكت9  قم)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) غالب  شيممء) السيدة 

شم ع) (4 شقة) (( عمم ة) بملي  اقماة 

 (3483 عين شق) الفياللي  الهمشمي 

الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)4)7657.

376Iم

LIDRY SALAH AUTO-ENTREPRENEUR

STE TOMA CAR SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

LIDRY SALAH AUTO-
ENTREPRENEUR

 N440 LOT(LA(LAGUNE
 4EME(TRANCHE ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC
  STE TOMA CAR SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 
 كراكة حي بمب دكملة  قم م3.مم - 

44333 الصويرة املغرب.
تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.46(5

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم تعيين) م)3)) ينمير) (37 املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 
تبعم) وحيد  كمسير  أحمد  أحميم 

لقبول استقملة املسير.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملصويرة))بتم يخ)مم)فبراير)

م)3))تحت  قم)53.

377Iم

COMPTA-YASS SARL AU

 DROGUERIE SAMI
ABDERRAFIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC
 DROGUERIE SAMI

ABDERRAFIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : تجزئة 
اونى العمم ة م طريق املطم  آسفي 

املغرب - 46333 آسفي  املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.9995

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) م)3)) ينمير) ((3 املؤ خ في)
 DROGUERIE SAMI ABDERRAFIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة ابلغ)
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
اقرهم اإل تممعي تجزئة اونى العمم ة)
م)طريق املطم  آسفي املغرب)-)46333 
آسفي))املغرب نتيجة إلنعدام الدعم)

اململي.
و عين:

السيد)ة))عبد الرفيع الكنسو�سي))
3م  االرقم) عنوانه)ا)) و  الكنسو�سي 
 46333 آسفي) أنس  حي  (36 الزنقة)

آسفي))املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
تجزئة) وفي  م)3)) ينمير) ((3 بتم يخ)
آسفي) املطم   طريق  م) العمم ة) اونى 

املغرب)-)46333)آسفي))املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( االبتدائية بآسفي)

م)3))تحت  قم))6م.
378Iم

cabinet(mansouri

my one ماي وان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet(mansouri
 283boulevard

 yaacoubalmansour 3ème(étage
 bureau 21 ، 20000، casablanca

maroc
my(one امي وان شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي الرقم 46 
شم ع الز قطوني الطمبق 6 املكت9 
5م و 6م  - 3333) الدا  البيضمء 

املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.446533

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 ينمير) (3( في) املؤ خ 

املصمدقة على):
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نبيل) ( اهدي) )ة)) السيد) تفويت 

33م  حصة ا تممعية ان أصل) (53

يوسف) )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

نخلي بتم يخ))3)ينمير)3)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م586.

379Iم

FLASH ECONOMIE

GBT INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

gbt(invest

شركة ذات اسؤولية احدودة، 

 أسمملهم 96.333 د هم

املقر الرئيس:  زنقة سمية، إقماة 

شهرزاد 3، الطمبق الرابع، الرقم 

3)، الدا البيضمء 

السجل التجم ي 363م48 – 

التعريف الضريبي 4)473336

 قم التعريف املوحد للمقمولة 

7)3333ممم667)33

الزيمدة في  أسممل الشركة

أوال:)قر  الجمع العمم االستثنمئي)

الزيمدة في) (18/12/2020 املنعقد في)

 96.333  أسممل الشركة برفعه ان)

عن) د هم  ((3(.696.333 إلى) د هم 

حصة) ((.363.333 إنشمء) طريق 

للواحدة) د هم  33م) بقيمة)  ديدة 

إلى) م96) ان) ارقمة  الواحدة،)

6.963)3.))امثلة لتقديممت عينية،)

الحسمبمت) ادقق  تقرير  اوضوع 

واخصصة على النحو التملي:

عبدالرحمن) للسيد  بملنسبة 

اجموعه) ام  التويمي،) بنجلون 

تقديمة) اقمبل  حصة  433.م96)

إ مملية قد هم)43.333م.96)د هم:

o(((155.000)حصة اقمبل تقديمة))

533)حصة تم تقييمهم بمبلغ) قد هم)

ان) د هم  5.533.333م) قد ه)

 ifni( ش.ذ.م.م.) للعقم   إفني  شركة 

immobilier(sarl)؛

   3.333)7)حصة اقمبل تقديمة))
حصة تم تقييمهم) 333.)م) تقديرهم)
د هم ان) (7(.333.333 بمبلغ قد ه)
والكم تون) للطبع  املغربية  الشركة 

ش.ط.م.م.)
 Société( Marocaine(
 d’Impression( et( de( Cartonnage

sarl))؛
o(((400.(86)حصة اقمبل تقديمة)
قد هم)4.833)حصة تم تقييمهم بمبلغ)
قد ه))8.643.333)د هم ان الشركة)
الجديدة املغربية للصقل ش.ذ.م.م.)
 société( nouvelle( de( laquage(

sarl)؛
التمزي،) أحمد  للسيد  ·بملنسبة 
733.مم4)حصة اقمبل) ام اجموعه)
تقديمة إ مملية قد هم)73.333م.م4 

د هم:
o(((33.790)حصة اقمبل تقديمة)
تقييمهم) تم  حصة  39م) قد هم)
ان) د هم  (3.379.333 قد ه) بمبلغ 
 ifni( ش.ذ.م.م.) للعقم   إفني  شركة 

immobilier(sarl)؛
o(((337.440)حصة اقمبل تقديمة)
قد هم)4)5.6)حصة تم تقييمهم بمبلغ)
قد ه)33.744.333)د هم ان الشركة)

املغربية للطبع والكم تون ش.ذ.م.م.
 Société( Marocaine(  
 d’Impression( et( de( Cartonnage

sarl)؛
o(((40.500)حصة اقمبل تقديمة)
قد هم)53).))حصة تم تقييمهم بمبلغ)
د هم ان الشركة) (4.353.333 قد ه)
الجديدة املغربية للصقل ش.ذ.م.م.)
 société( nouvelle( de( laquage(

sarl)؛
التمزي،) احمد  للسيد  ·بملنسبة 
33م.3م))حصة اقمبل) ام اجموعه)
تقديمة إ مملية قد هم)3.333م3.م) 

د هم:
o(((33.790)حصة اقمبل تقديمة)
تقييمهم) تم  حصة  39م) قد هم)
ان) د هم  (3.379.333 قد ه) بمبلغ 
 ifni( ش.ذ.م.م.) للعقم   إفني  شركة 

immobilier(sarl)؛

o(((157.440)حصة اقمبل تقديمة)

قد هم)4)6.))حصة تم تقييمهم بمبلغ)

قد ه)5.744.333م)د هم ان الشركة)

املغربية للطبع والكم تون ش.ذ.م.م.)

 Société( Marocaine(

 d’Impression( et( de( Cartonnage

sarl)؛

o(((18.900)حصة اقمبل تقديمة)

قد هم)353.م)حصة تم تقييمهم بمبلغ)

د هم ان الشركة) 893.333.م) قد ه)

الجديدة املغربية للصقل ش.ذ.م.م.)

 société( nouvelle( de( laquage(

sarl)؛

·)))))))بملنسبة للسيدة لطيفة العراقي)

533.م)م  اجموعه) ام  الحسيني،)

حصة اقمبل تقديمة إ مملية قد هم)

53.333م.)م)د هم:

اقمبل) حصة  (o( ( ( 20.460

تقديمة))قد هم)66)حصة تم تقييمهم)

ان) د هم  ((.346.333 قد ه) بمبلغ 

 ifni( ش.ذ.م.م.) للعقم   إفني  شركة 

immobilier(sarl)؛

o(((90.240)حصة اقمبل تقديمة)

قد هم)534.م)حصة تم تقييمهم بمبلغ)

د هم ان الشركة) (9.3(4.333 قد ه)

املغربية للطبع والكم تون ش.ذ.م.م.)

 Société( Marocaine(

d’Impression(et(de(Cartonnage)؛

o(((10.800)حصة اقمبل تقديمة)

633)حصة تم تقييمهم بمبلغ)) قد هم)

قد ه))383.333.م)د هم ان الشركة)

الجديدة املغربية للصقل ش.ذ.م.م.)

 société( nouvelle( de( laquage(

sarl)؛

التمزي،) نبيلة  للسيدة  ·بملنسبة 

3م34.9م)حصة اقمبل) ام اجموعه)

تقديمة إ مملية قد هم)333.م3.49م 

د هم:

حصة اقمبل تقديمة) (o( 16.740

تقييمهم) تم  حصة  (54 قد هم)

ان) د هم  674.333.م) قد ه) بمبلغ 

 ifni( ش.ذ.م.م.) للعقم   إفني  شركة 

immobilier(sarl)؛

o(((78.720)حصة اقمبل تقديمة))

قد هم))م3.م)حصة تم تقييمهم بمبلغ)

قد ه))333.)7.87)د هم ان الشركة)

املغربية للطبع والكم تون ش.ذ.م.م.)

 Société( Marocaine(

d’Impression(et(de(Cartonnage)؛

)o)حصة اقمبل تقديمة) ( ( 9.450

5)5)حصة تم تقييمهم بمبلغ) قد هم)

الشركة) ان  د هم  (945.333 قد ه)

الجديدة املغربية للصقل ش.ذ.م.م.)

 société( nouvelle( de( laquage(

sarl)؛

التمزي،) هنمء) للسيدة  ·بملنسبة 

3م34.9م)حصة اقمبل) ام اجموعه)

333.م3.49م  تقديم إ مملية قد هم)

د هم:

o(((16.740)حصة اقمبل تقديمة)

تقييمهم) تم  ( حصة) (54 قد هم)

ان) د هم  674.333.م) قد ه) بمبلغ 

 ifni( ش.ذ.م.م.) للعقم   إفني  شركة 

immobilier(sarl)؛

o(((78.720)حصة اقمبل تقديمة))

قد هم))م3.م)حصة تم تقييمهم بمبلغ)

قد ه))333.)7.87)د هم ان الشركة)

املغربية للطبع والكم تون ش.ذ.م.م.

 Société( Marocaine(  

d’Impression(et(de(Cartonnage)؛

)o)حصة اقمبل تقديمة) ( ( 9.450

5)5)حصة تم تقييمهم بمبلغ) قد هم)

الشركة) ان  د هم  (945.333 قد ه)

الجديدة املغربية للصقل ش.ذ.م.م.)

 société( nouvelle( de( laquage(

sarl)؛

·بملنسبة للسيدة فضيلة التمزي،)

3م34.9م)حصة اقمبل) ام اجموعه)

تقديمة إ مملية قد هم)333.م3.49م 

د هم:

o(((16.740)حصة اقمبل تقديمة)

تقييمهم) تم  ( حصة) (54 قد هم)

ان) د هم  674.333.م) قد ه) بمبلغ 

 ifni( ش.ذ.م.م.) للعقم   إفني  شركة 

immobilier(sarl)؛
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o(((78.720)حصة اقمبل تقديمة))
تقييمهم)) تم  حصة  )م3.م) قد هم)
ان) د هم  (7.87(.333 قد ة) بمبلغ 
والكم تون) للطبع  املغربية  الشركة 

ش.ذ.م.م.)
 Société( Marocaine(
d’Impression(et(de(Cartonnage)؛
)o)حصة اقمبل تقديمة) ( ( 9.450
5)5)حصة تم تقييمهم بمبلغ) قد هم)
الشركة) ان  د هم  (945.333 ( قد ه)
الجديدة املغربية للصقل))ش.ذ.م.م.)
 société( nouvelle( de( laquage(

sarl)؛
التمزي،) اينة  للسيدة  ·بملنسبة 
3م34.9م)حصة اقمبل) ام اجموعه)
تقديمة إ مملية قد هم)333.م3.49م 

د هم:
اقمبل) حصة  (o( ( ( 16.740
54)حصة تم تقييمهم) تقديمة قد هم)
ان) د هم  674.333.م) قد ه) بمبلغ 
 ifni( ش.ذ.م.م.) للعقم   إفني  شركة 

immobilier(sarl)؛
o(((78.720)حصة اقمبل تقديمة)
تقييمهم) تم  حصة  )م3.م) ( قد هم)
ان) د هم  (7.87(.333 قد ه) بمبلغ 
والكم تون) للطبع  املغربية  الشركة 

ش.ذ.م.م.)
 Société( Marocaine(
d’Impression(et(de(Cartonnage)؛
)o)حصة اقمبل تقديمة) ( ( 9.450
5)5)حصة تم تقييمهم بمبلغ) ( قد هم)
الشركة) ان  د هم  (945.333 ( قد ه)
الجديدة املغربية للصقل ش.ذ.م.م.)
 société( nouvelle( de( laquage(

sarl)؛
بنجلون) عمدل  للسيد  ·بملنسبة 
633.م3)  اجموعه) ام  التويمي،)
حصة اقمبل تقديمة إ مملية قد هم)

63.333م.3))د هم:
o(((180.000)حصة اقمبل تقديمة)
قد هم)3.333)حصة تم تقييمهم بمبلغ)
قد ه)8.333.333م)د هم ان الشركة)

املغربية للطبع والكم تون ش.ذ.م.م.)
 Société( Marocaine(
d’Impression(et(de(Cartonnage)؛

o(((21.600)حصة اقمبل تقديمة)

قد هم)33).م)حصة تم تقييمهم بمبلغ)

د هم ان الشركة) 63.333م.)) قد ه)

الجديدة املغربية للصقل ش.ذ.م.م.)

 société(nouvelle(de( laquage(

sarl)؛

ثمنيم:)تم تحيين النظمم األسم�سي.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة) ثملثم:)

التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 

 29/12/2020 بتم يخ) بملدا البيضمء)

وبتم يخ) (75963( عدد) تحت 

19/01/2021)تحت عدد))83م76.
للخالصة والتذكير

)هيئة التسيير

383Iم

AMC-PLUS CONSULTING

AL AKHAWAYNE 2A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMC-PLUS CONSULTING

 IBN(SINA(II(IMM(C4 MG 23

 AVENUE(ALAL(AL(FASSI(VN ،

50010، MEKNÈS(MAROC

AL(AKHAWAYNE 2A شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة  قم 

3 اتجر م تجزئة الز هونية الشطر 

الرابع - 53343 اكنم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5((77

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AKHAWAYNE (A

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

.BOULANGERIE - PÂTISSERIE

عنوان املقر اال تممعي):)عمم ة  قم)
تجزئة الز هونية الشطر) م) اتجر) (3

الرابع)-)53343)اكنم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
حصة) (533 ( (: السيد أاين ازيكي)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 533 ( (: ازيكي) اصطفى  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد أاين ازيكي عنوانه)ا)) قم)
 4 توسيع) الز هونية  تجزئة  (363

الشطر)3 53343)اكنم3 املغرب.
ازيكي عنوانه)ا)) السيد اصطفى 
 4 363)تجزئة الز هونية توسيع)  قم)

الشطر)3 53343)اكنم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد أاين ازيكي عنوانه)ا)) قم)
 4 توسيع) الز هونية  تجزئة  (363

الشطر)3 53343)اكنم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)786.

Iم38م

BUSINESS CENTER.COM

GLOBAL WEB PROJECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شم ع عبد املوان  قم 36) إقماة 

ف 8 الطمبق الثمني  قم 6 ، 3393)، 
الدا البيضمء املغرب

GLOBAL WEB PROJECT  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع عبد 
املوان  قم 36) زنقة بمسكي اقماة 
ف8 الطمبق الثمني اكت9  قم 6 

الدا  البيضمء 3393) الدا  البيضمء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
493345

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 7م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. GLOBAL WEB PROJECT
الغرض) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

ان الشركة في املغرب وفي الخم ج:
املعلوامت) تكنولو يم  تطوير  (•
وهندسة) والد اسة  واالستشم ات 

تكنولو يم املعلوامت.
الوي9) تطبيقمت  تطوير  ميع  (•

وحلول التجم ة اإللكترونية.
برااج) وإدا ة  وتنفيذ  إنشمء) (•

الكمبيوتر واملواقع اإللكترونية.
•)د اسة وتنفيذ واسمعدة وتد ي9)
في) املشم يع  وإدا ة  ميع  وتصميم 

اجمل تكنولو يم املعلوامت.
األ هزة) تسويق وصيمنة  ميع  (•
وأ هزة) البرااج  وحزم  والبرااج 

الكمبيوتر أو الحقمت املكمت9.
•)إدا ة أنظمة وشبكمت الكمبيوتر)

واالتصمالت.
•)تطوير اراقبة املواقع عن بعد.

•)التجم ة العماة؛
•)استيراد و تصدير)؛

•)التعمقد ان البمطن والوسمطة.
•)د اسة  ميع املشم يع واملشم كة)
في كمفة الشؤون التجم ية والصنمعية)
املتعلقة) والعقم ية  واملنقولة  اململية 
بهدف) ابمشر  غير  أو  ابمشر  بشكل 
توسع) تسهل  قد  التي  أو  الشركة 

الشركة وتطويرهم.
املعماالت) أعم،) ميع  وبشكل 
التجم ية واململية واملنقولة والعقم ية)
التي تتعلق بشكل ابمشر أو غير ابمشر)
،)كلًيم أو  زئًيم)،)بأحد األشيمء)املحددة)

أو بأي أشيمء)اممثلة أو ارتبطة..
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عنوان املقر اال تممعي):)شم ع عبد)
زنقة بمسكي اقماة) ((36 املوان  قم)
 6 اكت9  قم) الثمني  الطمبق  ف8)
3393))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد انس كرااي):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
حي) السيد انس كرااي عنوانه)ا))
 (3393 م4  الرقم) (9( زنقة) الفرح 

الدا  البيضمء)املغرب.
عنوانه)ا)) دكون  البشير  السيد 

بلجيكم))653م)بلجيكم))بلجيكم).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
حي) السيد انس كرااي عنوانه)ا))
 (3393 م4  الرقم) (9( زنقة) الفرح 

الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))3)7657.
I)38م

CHAOUKI CONSEIL

GERBERA  SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAOUKI CONSEIL
 RUE EL HOUCEIMA 4م

 HASSAN(RABAT ، 10020،
RABAT MAROC

GERBERA  SARL(AU شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة 33 
شقة 8 شم ع اوالي احمد لوكيلي 
حسمن  الربمط - 3333م الربمط 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
7)496م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GERBERA  SARL AU
:) ميع) بإيجمز) الشركة  غرض 
تسويق  ميع) (، التنظيف) أنشطة 
الصرف) (، انتجمت واواد التنظيف)
الصحي السمئل والصل9،)شراء)وبيع)
(، الحدائق) بستنة  املكمت9،) اعدات 
األملنيوم) (، املختلفة) البنمء) أشغمل 
السبمكة) (، املقموم للصدأ) الفوالذ  (،
التجم ة،) الصبمغة،) الكهربمء) (،

االستيراد والتصدير..
عنوان املقر اال تممعي):)عمم ة)33 
لوكيلي) احمد  اوالي  شم ع  (8 شقة)
الربمط) 3333م) (- الربمط) ( حسمن)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: الدهبي) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) الدهبي  لحسن  السيد 
املز عة) حي  (33 همء) قم) بلوك 

تمبريكت سال)53ممم)سال املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الدهبي  لحسن  السيد 
املز عة) حي  (33 همء) قم) بلوك 

تمبريكت سال)53ممم)سال املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 7م) بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م7مممم.
383Iم

هشمم عثممني

COMMODE LOGSTIQUE 
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

هشمم عثممني

شم ع عمر بن الخطمب اقماة امص 

بملوامص ) الطمبق 3  قم 77 ، 

93333، طنجة املغرب

  COMMODE LOGSTIQUE 

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع عمر 

بن الخطمب امص بملوامص )  قم 

77 طنجة  93333 طنجة املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

35695م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت) ((3(3 د نبر) 8م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

تفويت السيد))ة))سفيمن الكبريتي)

أصل) ان  ا تممعية  حصة  333.م)

)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  333.م)

د نبر) 8م) بتم يخ) العبدوني  ( سهمم)

.(3(3

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (35 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)39355).

384Iم

SOFT ALTERNATIVE SARL

INASIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

INASIMMO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي كمليبسو ) 

و 36 السيد قط9 - 93333 طنجة 

املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.96389

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)3))أكتوبر)3)3))تم تعيين)

السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

البري�سي صفمء)كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)39378).

385Iم

FLASH ECONOMIE

IVOIRE HOLDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

IVOIRE HOLDE

شركة ذات اسؤولية احدودة، 
 أسمملهم 33.333م د هم

املقر الرئيس: عمم ة 4، الطمبق 

األ �سي، النسيم 3-)78، تجزئة  

النسيم، الحي الحسني، حي 

ليسمسفة - الد البيضمء

السجل التجـم ي عدد م389)4 

- التعريف املوحد للمقمولة 

6)33333)مم)))33

تفويت حصص الشركة

بمو 9 عقد توثيقي بتم يخ) أوال:)

اسجل) (،(3(3 د نبر) و9)) (34

ينمير) (37 بتم يخ) بملدا البيضمء)

م)3)،)،)قمات شركة إيفوا  هولدينغ)

ام))) ( بتفويت) (IVOIRE HOLDING  –

قد ه)3م3)حصة التي تملكهم في شركة)

»إيفوا  هولدIVOIRE HOLDE-«))إلى)

.»OXY VILLE(–(شركة)»أوك�سي فيل

توثيقي) عقد  بمو 9  ثمنيم:)

(،(3(3 د نبر) و9)) (37 بتم يخ)

 37 بتم يخ) بملدا البيضمء) اسجل 

قمات شركة هولد ) (، م)3)،) ينمير)

 (3 قد ه) ام  بتفويت  ( (HOLDER–

»إيفوا ) حصة التي تملكهم في شركة)

إلى شركة) ( (»-IVOIRE HOLDEهولد

.»OXY VILLE(–(أوك�سي فيل«
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ثملثم:)بمو 9 احضر الجمع العمم)

االستثنمئي املؤ خ في)9))د نبر)3)3) 

قمم الشركمء)في شركة)»إيفوا  هولد«)

بمم يلي:--

تفويتمت حصص) على  اإلشهمد  (·

الشركة واملصمدقة عليهم؛

·)تحيين النظمم األسم�سي للشركة.

تم اإليداع القمنونـي بكتمبـة)  ابعم:)

التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير) مم) بتم يخ) بملدا البيضمء)

م)3))تحت عدد)96م765.

للخالصة والتذكير

هيئة التسيير

386Iم

هشمم عثممني

COMMOSZ LOGISTIQUE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين اسير  ديد للشركة

هشمم عثممني

شم ع عمر بن الخطمب اقماة امص 

بملوامص ) الطمبق 3  قم 77 ، 

93333، طنجة املغرب

  COMMOSZ LOGISTIQUE

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع عمر 

بن الخطمب امص بملوامص )  قم 

77 طنجة 93333 طنجة املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

35695م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

3)3))تم تعيين) 8م)د نبر) املؤ خ في)

السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

العيدوني سهمم))كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (35 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)39355).

387Iم

TU COCINA

TU COCINA S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TU COCINA

قسمة 73 اقماة ام و يل زاوية 

شم ع اراكش و شم ع املقمطعة ، 

93333، طنجة املغرب

TU COCINA S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 73 اقماة 

ام و يل زاوية شم ع اراكش و شم ع 

املقمطعة - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

76775

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  6م3)) يونيو) 5م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 TU (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.COCINA S.A.R.L

بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املطمبخ الجمهزة و االالت الكهربمئية).

عنوان املقر اال تممعي):)73)اقماة)

ام و يل زاوية شم ع اراكش و شم ع)

املقمطعة)-)93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد سمير التماللي):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد بولعيد اجد):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) سمير  التماللي  السيد 
 93333   69 4) قم) االد يسية زنقة)

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) ( بولعيد) اجد  السيد 
 93333   4 5) قم) زنقة) االد يسية 

طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد التماللي سمير)
 93333   69 4) قم) االد يسية زنقة)

طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (34 بتم يخ) ( التجم ية بطنجة)

6م3))تحت  قم)67765م.
388Iم

fidaga

LARBINA 
إعالن اتعدد القرا ات

fidaga
 n°11 imm(inflasse(av

 abderrahim(bouabid(agadir ،
80000، agadir(maroc

 LARBINA  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي:  قم  368  
بلوك E  الهدى أكمدير - 83373 

أكمدير املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
763م4.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)3))نونبر)9م3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
على) ينص  الذي  م3:) قرا   قم)
فئة) ان  حصة  (433 تفويت) اميلي:)
33م)د هم ان طرف السيدة))بوغملم)
بوغملم) السيد  لفمئدة  حسنمء)

الحسين.)
على) ينص  الذي  (:3( قرا   قم)
فئة) ان  حصة  33م) تفويت) اميلي:)
اد) السيد  طرف  ان  د هم  33م)
السيد) لفمئدة  اصطفى  بوزايط 

بوغملم الحسين.))))))
على) ينص  الذي  (:33 قرا   قم)
بوزايط) اد  السيد  تعيين  اميلي:)
للبطمقة الوطنية) ( اصطفى الحمال)
بزنقة) السمكن  و  (JB 59م3مم    قم)
 4( الطمل9  قم) نميت  احند 

بوغملم) السيد  و  أكمدير  تملبو  ت 
الوطنية) للبطمقة  ( الحمال) الحسين 
ببلوك) ( السمكن) و  ( (J6م833م  قم)
اسيرين) ( الهدى أكمدير) (368 ) قم) (E
للشركة ملدة غير احددة ودلك بعد))
للشركة) السمبقة  املسيرة  استقملة 

السيدة بوغملم حسنمء
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
على) ينص  الذي  (:36 بند  قم)
بمبلغ نقدي) ( يسمهم الشركمء) اميلي:)
بوزايط) اد  السيد  (: وهم) ( للشركة)
د هم) (53333.33 اصطفى بمجموع)
بمجموع) الحسين  بوغملم  السيد  و 
يكون) بملتملي  و  د هم  (53333.33
 100،000.00 ( الرأسممل) اجموع 

د هم
بند  قم)37:)الذي ينص على اميلي:)
بمبلغ) الشركة  امل  تحديد  أ3  تم 
33.333.33م)د هم))ائة ألف د هم))
اقسمة إلى)333م)سهم))بقيمة))33م 
(، ادفوعة بملكمال) (، د هم لكل انهم)
السيد) كملتملي:) الشركمء) بين  اوزعة 
533)حصة والسيد) بوغملم الحسين)

اد بوزايط اصطفى)533)حصة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 7م) بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم)98359.
389Iم

AGS CONSEIL

ACTIVART
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

ACTIVART شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي املركز 
التجم ي بوسكو ة كولف سيتي 

احل  قم 4م - 3333) الدا البيضمء 
املغرب.
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حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.374443
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
م)3))تقر  حل) 7م)فبراير) املؤ خ في)
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)
ابلغ) ( (ACTIVART الوحيد) الشريك 
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
التجم ي) املركز  اإل تممعي  اقرهم 
4م  بوسكو ة كولف سيتي احل  قم)
- 3333))الدا البيضمء)املغرب نتيجة)

ل):)حل ابكر للشركة.
املركز) ب  التصفية  اقر  حدد  و 
سيتي) كولف  بوسكو ة  التجم ي 
احل  قم)4م - 3333))الدا البيضمء)

املغرب.)
و عين:

برادة) املكي  ( سماية) السيد)ة))
الوازيس) ازيمم  زنقة  (6 عنوانه)ا)) و 
املغرب) الدا البيضمء) ((3333

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765773.

393Iم

FLASH ECONOMIE

DAKHLA TOP TRAVEL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DAKHLA TOP TRAVEL  شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي االال م 
بلوك 34  قم 33 - 73333 الداخلة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7)73م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. DAKHLA TOP TRAVEL

:) ميع) بإيجمز) الشركة  غرض 

وإنشمء) بتشغيل  املتعلقة  العمليمت 

والنزل) التخييم  اواقع  وإدا ة 

والفنمدق.

عنوان املقر اال تممعي):)حي االال)

م)بلوك)34) قم)33 - 73333)الداخلة)

املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد شريف الدليمي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد شريف الدليمي عنوانه)ا))

حي االال)م)بلوك)34) قم)33 73333  

الداخلة املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد شريف الدليمي عنوانه)ا))

حي االال)م)بلوك)34) قم)33 73333  

الداخلة املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 35 بتم يخ) ( االبتدائية بوادي الده9)

فبراير)م)3))تحت  قم)203/2021.

Iم39م

AUDEC EXPERTISE

FRIO COOL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,((3
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca(Maroc
FRIO COOL شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي  نمن 

 حمة غ م عمم ة 8  قم 3م دا  بوعزة 
النواصر - 3333) الدا  البيضمء 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
مم4933

 33 عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 د نبر)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 FRIO (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.COOL
تبريد) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

صنمعي وتجم ي.
:) نمن) اال تممعي) املقر  عنوان 
 حمة غ)م)عمم ة)8) قم)3م)دا  بوعزة)
البيضمء) الدا   ((3333 (- النواصر)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: بوشر) هشمم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بوشر  هشمم  السيد 

3م  8) قم) عمم ة) م) غ)  نمن  حمة 

الدا ) ((3333 النواصر) بوعزة  دا  

البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوشر  هشمم  السيد 

3م  8) قم) عمم ة) م) غ)  نمن  حمة 

الدا ) ((3333 النواصر) بوعزة  دا  

البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم)-.

I)39م

SOPHORA CONSULTING SARL AU

OMOTAL TRAVAUX
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

37 شم ع عالل إبن عبدهللا، شقة 

 قم ))4, الطمبق الرابع. ، 53333، 

MEKNES MAROC

OMOTAL TRAVAUX شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

السعديين إقماة الحسيني إسكمن  

بلوك ب 3, شقة 7م الطمبق 3  

53333 اكنم3 املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4(539

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)8))د نبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

الحسيني) إقماة  السعديين  »شم ع 

إسكمن))بلوك ب)3,)شقة)7م)الطمبق)

3  53333)اكنم3 املغرب«)إلى)»إقماة)

4,))سمحة) 3م,)الطمبق) النخيل,)شقة)

))شتنبر))53333)اكنم3))املغرب«.
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)م76.
393Iم

AGS CONSEIL

SECUR-T ADVISOR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

SECUR-T ADVISOR شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م زنقة 

الحرية الطمبق 3 الشقة 5 - 3)م3) 
الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
489847

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 7م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SECUR-T ADVISOR
املشو ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
خداة) وأي  والتنفيذ  واملسمعدة 
املعلوامت) تكنولو يم  أان  تتعلق 

واألان السيبراني.
زنقة) 3م) (: عنوان املقر اال تممعي)
5 - 3)م3)  3)الشقة) الحرية الطمبق)

الدا البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) طم قي  كوثر  السيدة 
عين) (76 مم) قم) زنقة) الخير  د ب 

الشق)3333))الدا البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) طم قي  كوثر  السيدة 
عين) (76 مم) قم) زنقة) الخير  د ب 

الشق)3333))الدا البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765383.
394Iم

FLASH ECONOMIE

DERIV PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DERIV PECHE
شركة ذات اسؤولية احدودة، 

 أسمملهم 3333م د هم
املقر الرئيس: شم ع العركوب،  قم 

م/4)77، الداخلة
السجل التجم ي  قم 

3497م  - التعريف املوحد  قم 
9333363مم46))33

تفويت حصص الشركة،
احر ) عرفي  عقد  بمو 9  أوال:)
د نبر3)3)  (33 بتم يخ) بملداخلة 
ينميرم)3)  (36 بتم يخ) بهم  واسجل 
بريميوم) دون  (« الشركة) قمات 
 DUNE PREMIUM (- هولدينغ)
HOLDING)»املسممة سمبقم))»كثبمن)
بحرية))DUNE PELAGIC)»،)بتفويت)
(« حصة التي تملكهم في شركة) (533
ديريف للصيد)»)إلى الشركة)»)الد هم)
 DERHEM HOLDING((–((هولدينغ

—«
الجمع) احضر  بمو 9  ثمنيم:)
 33 في) املؤ خ  االستثنمئي  العمم 

د نبر3)3)،)قر  الشركمء):
)أ)))))اإلشهمد على تفويت حصص)

الشركة.
ان) و7) (6 الفصلين) تعديل  )ب)))

النظمم األسم�سي للشركة.

القمنونـي) اإليداع  تم  ثمنيم:)
بمملحكمة االبتدائية بملداخلة بتم يخ)
4م)ينميرم)3))تحت عدد)2021/53.

للخالصة والتذكير)
هيئة التسيير)

395Iم

اجموعة أطلنتيك للمحمسبة

AYANAS . COM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اجموعة أطلنتيك للمحمسبة
شقة  قم 3 الطمبق الثمني عمم ة 

)) زنقة العمدل حي ا نمن عيالن، 
46333، آسفي املغرب

AYANAS . COM شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

املسيرة زنقة 6 أكتوبر  قم 6 الطمبق 
الثملث الشقة 3  اسين  - 33م3) 

الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
9م4876

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) (33
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AYANAS . COM
البيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
بملجملة للمعدات و األدوات املكتبية،)
التجم ة في كل املواد،)اقمول األشغمل)
عماة،) بصفة  و  البنمء.) و  املختلفة 
بشكل) املتعلقة  العمليمت   ميع 
ابمشر أو غير ابمشر بأغراض الشركة.
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الطمبق) (6 6)أكتوبر  قم) املسيرة زنقة)

33م3)  (- ( 3) اسين) الشقة) الثملث 

الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: الوزاني) التهماي  السيد 

حصة بقيمة)33.333م)د هم للحصة)

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

الوزاني عنوانه)ا)) التهماي  السيد 
 46333 ( حي أنس) 5م) زنقة) م))  قم)

آسفي املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

الوزاني عنوانه)ا)) التهماي  السيد 
 46333 ( حي أنس) 5م) زنقة) م))  قم)

آسفي املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م3  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)88)3.

396Iم

MH AUDIT

MH AUDIT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MH AUDIT

 Bd(Abdelmoumen(Résidence

 WALILI(STREET(N°42, 4ème

 étage, Appartement(N°25 ,،

20100، CASABLANCA(MAROC

MH AUDIT شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اقماة 

وليلي ستريت  قم )4 شم ع 

عبداملوان الطمبق 4 شقة 5) - 

33م3) الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489(67
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م3  عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) فبراير)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 MH (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AUDIT
-) ميع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
والتدقيق) االئتممنية  األعممل 
والعمل) املحمسبية  واملرا عة 

التنظيمي.
عن) الحسمبمت  واسك  تنظيم  (-
سيمم) وال  (، األنظمة) طريق  ميع 

تكنولو يم املعلوامت)؛
-)إ راء)أي تشخيص وأي د اسمت)
واحمسبية) وقمنونية  اقتصمدية 

واملية وا تممعية)؛
القمنونية) االستشم ات  (-
واململية) واملحمسبية  والضريبية 

واال تممعية)؛
د اسة وصيمغة  ميع األعممل) (-
اإل راءات) وإتممم  ميع  والعقود 
وال سيمم فيمم يتعلق) (، ذات الصلة)

بملشركمت)؛
-)تنظيم الندوات..

اقماة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
وليلي ستريت  قم))4)شم ع عبداملوان)
الدا ) 33م3))  -  (5 شقة) (4 الطمبق)

البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: حمتم) اخمنتر  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
 6 السيد اخمنتر حمتم عنوانه)ا))
 3 شم ع اوزولي اقماة سم ة الطمبق)
33م3)  املستشفيمت) حي  (5 الشقة)

الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة:

 6 السيد اخمنتر حمتم عنوانه)ا))
 3 شم ع اوزولي اقماة سم ة الطمبق)
33م3)  املستشفيمت) حي  (5 الشقة)

الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)9)7649.
397Iم

KARIMI CONSEIL

 ASSURANCE OUED ZIZ
AVENUE

إعالن اتعدد القرا ات

KARIMI CONSEIL
9م زنقة  بل همبري الخيمم ) ، 

83333، اكمدير املغرب
 ASSURANCE OUED ZIZ

AVENUE »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: 3 بلوك 
39م شم ع واد زيز الحي الحسني 
اكمدير - 83333 اكمدير املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.37339
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3م)د نبر)3)3)
تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)
االعالم بوفمة الشريك احمد) اميلي:)
بنتون�سي و توزيع حصصه على الو ثة)
 35 ( في) املؤ خ  اال اثة  لرسم  تبعم 

غشت)3)3)
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
الو ثة) طرف  ان  حصص  تفويت 
و) بنتون�سي  نو   و  بنتون�سي  الهمم 
عددهم)5)4)حصة لفمئدة السيد بد )

بنتون�سي
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
اسيير) بنتون�سي  بد   السيد  تعيين 
وحيد للشركة ملدة غير احدودة تبعم)

لوفمة املسيير
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

5مو6م:)الذي ينص على) بند  قم)
بد ) السيد  الشركة:) اسيير  اميلي:)

بنتون�سي
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 7م) بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

م)3))تحت  قم)98364.
398Iم

BUSINESS AUDITAX

WELCOME TRAVAUX
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

WELCOME TRAVAUX شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي : زنقة 
سجلممسة عمم ة اوالي علي 

الشريف  قم 7م   - 93333 طنجة  
املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7م9)5.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
3)3))تقر  حل) )م)د نبر) املؤ خ في)
WELCOME TRAVAUX)شركة ذات)
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 
33.333م  ابلغ  أسمملهم) الوحيد 
اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 
علي) اوالي  عمم ة  سجلممسة  زنقة 
طنجة)) (93333  - 7م    الشريف  قم)
املغرب نتيجة لقرا  الشريك الوحيد.

و عين:
و) شبوك  ( هشمم) السيد)ة))
القرية) القديمة  القرية  عنوانه)ا))
)ة)) تمونمت املغرب كمصفي) (34333

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
زنقة) وفي  ((3(3 د نبر) )م) بتم يخ)
علي) اوالي  عمم ة  سجلممسة 
طنجة)) (93333  - 7م    الشريف  قم)

املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)54)39).

399Iم

OMNICOMPTA

MATRIX PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OMNICOMPTA

97 شقة  قم 5 حي كريمة سال ، 

3م3مم، سال املغرب

MATRIX PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م تجزئة 

الخيمم ) تمم ة - 3)3)م تمم ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

379)3م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 غشت) )م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MATRIX PRO

تسويق) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اواد و أ هزة تربية الدوا ن..

3م  (: اال تممعي) املقر  عنوان 

تجزئة الخيمم)))تمم ة)-)3)3)م)تمم ة)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: احمود) البرسمي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: السيد الصطيلي لحسن)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
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والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد البرسمي احمود عنوانه)ا))
تجزئة حسني  قم)35)سيدي اعروف))

م9م3))الدا  البيضمء)املغرب.
السيد الصطيلي لحسن عنوانه)ا))
3)3)م  ( 39))حي كيش األوداية)  قم)

تمم ة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد البرسمي احمود عنوانه)ا))
تجزئة حسني  قم)35)سيدي اعروف)

م9م3))الدا البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 7م) بتم يخ) ( بتمم ة) االبتدائية 

.D 4995(م)3))تحت  قم
33Iمم

BUSINESS AUDITAX

CHERI CAFE
إعالن اتعدد القرا ات

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

CHERI CAFE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان اقرهم اال تممعي: تجزئة 

االسرة م انم ة القطعة 6م - 93333 
طنجة املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.88735
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)8م)ينمير)م)3)
تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:))
السيد بوتكو ا احمد لجميع) اعطمء)
حصصه البملغة)33م)للسيدة فمطمة)
الحمالة) و  بمسبمنيم  السمكنة  لزعر 

R(5333(لبطمقة التعريم  قم
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
ان) احمد  بوتكو ا  السيد  استقملة 
التسيير و تعيين فمطمة لزعر اسيرة)

وحيدة للشركة و ملدة غير احدودة

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

تحيين القمنون االسم�سي)

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند  قم)

هي) لزعر  فمطمة  للسيدة  ( اميلي:)

الشريك الجديد الوحيد للشركة

على) ينص  الذي  )م:) بند  قم)

اسيرة) لزعر  فمطمة  تعيين  اميلي:)

وحيدة للشركة و ملدة غير احدودة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)53)39).

Iم3مم

MCG

ما�سي موشكيل
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشمط الشركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ام�سي اوشكيل شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي الرقم 

4مة [ال, إ وكني، الكسو  - 43333 

اراكش املغرب.

تغيير نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4(957

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم تغيير) م)3)) ينمير) (3( في) املؤ خ 

تنظيم) »وكملة  ان) الشركة  نشمط 

إلى) الفنية«) و  التجم ية  النشمطمت 

»استغالل انمزل اإليواء)و الريمضمت«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)م)36)م.

I)3مم

FIDUCIAIRE (336

CAPAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(

N ، 20280، Casablanca(Maroc
CAPAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
أاين  قم 5مم الطمبق ) سيدي 
اعروف - 83)3) الدا البيضمء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

493(97
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CAPAM
اعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البنمء)و تزيين العمم ات).
تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
سيدي) (( الطمبق) 5مم) أاين  قم)
الدا البيضمء) ((3(83 (- اعروف)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: ز يمب) عمرو  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ز يمب  عمرو  السيد 
مم  تجزئة وسط الجديدة عمم ة) (48

شقة)9 3333))الجديدة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ز يمب  عمرو  السيد 

مم  تجزئة وسط الجديدة عمم ة) (48

شقة))3333))الجديدة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)766333.

33Iمم

FID PME

ABBADIDECOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FID PME

64 شم ع اوالي علي الشريف الشقة 

6 تمم ة ، 3)3)م، تمم ة املغرب

ABBADIDECOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي الو دة 
 قم 3م  يش االوداية تمم ة  - 

333)م تمم ة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

377)3م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ABBADIDECOR

اشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البنمء.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

3م) يش االوداية تمم ة)) الو دة  قم)

- 333)م)تمم ة))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عبمدي  شيد):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
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السيد سعيد بخم )):))533)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) عبمدي  شيد  السيد 
سال)333مم)سال املغرب.

السيد سعيد بخم  عنوانه)ا))تمم ة))
333)م)تمم ة))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عبمدي  شيد  السيد 
سال)333مم)سال املغرب

السيد سعيد بخم  عنوانه)ا))تمم ة))
333)م)تمم ة))املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 7م) بتم يخ) ( بتمم ة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)4994.

34Iمم

EXPROX SARL AU

MAM CARROSSERIE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

EXPROX SARL AU
شم ع املغرب العربي عمم ة الزبيري 
الطمبق الثمني عين حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 8633)، 

املحمدية املغرب
MAM CARROSSERIE  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا   ٱوالد 
سيدي عبد النبي  الشالالت  - 

6833) املحمدية  املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
9م38).

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) م)3)) فبراير) (38 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
»933.333)د هم«)أي ان)»33.333م 
عن) د هم«) »333.333.م) إلى) د هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بمملحمدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)346.

35Iمم

fcdf

نور اليف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fcdf

oujda ، 60000، OUJDA(MAROC

نو  اليف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

او يطمنيمتجزئة بزا  قم77 - 63333 

و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

36553

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
نو ) (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

اليف.

اشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اختلفة بيع اواد اكتبية.
زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

او يطمنيمتجزئة بزا  قم77 - 63333 

و دة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد احمد املرزوقي):))53)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 53 ( (: املتمسك) خمليدة  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) املرزوقي  احمد  السيد 

بوبشر قم8م  تجزئة  او يطمنيم  حي 

63333)و دة املغرب.

املتمسك) خمليدة  السيدة 
عنوانه)ا))زنقة الكم ين  قم5 63333 

و دة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املرزوقي  احمد  السيد 

بوبشر قم8م  تجزئة  او يطمنيم  حي 

63333)و دة املغرب

املتمسك) خمليدة  السيدة 
عنوانه)ا))زنقة الكم ين  قم5 63333 

و دة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)538.

36Iمم

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET SERVICES DE

GESTION

  FERTI  ATLANTIC

MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET

SERVICES DE GESTION

العمم ة  قم م3 الشقة  قم م 

الطمبق األول تجزئة الحرية حي 

اليوسفية تزنيت ، 85333، تزنيت 

املغرب

 FERTI ATLANTIC MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اال تممعي حي اليغ 

تجزئة األنوا   قم »أ« تزنيت - 

85333 تزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4657

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 FERTI ( بمختصر تسميتهم) االقتضمء)

 ATLANTIC MOROCCO

غرض الشركة بإيجمز):)إنتمج وبيع)

األسمدة بملجملة).

املواد) إلنتمج  وحدة  استغالل 

الصنمعية.

أشغمل البنمء..

حي اليغ) (: عنوان املقر اال تممعي)

تجزئة األنوا   قم)»أ«)تزنيت)-)85333 

تزنيت املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

ابلغ  أسممل الشركة:)3.333,33م 

د هم،)اقسم كملتملي:

 93 (: هدى) بوعبدالوي  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

حصة) 3م) (: بنمني) احمد  السيد 

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

هدى) بوعبدالوي  السيدة 

تجزئة) النمظو   زنقة  (39 عنوانه)ا))

 (4333 الجديدة) او�سى  سيدي 

الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)) بنمني  احمد  السيد 

م3))زنقة اصطفى املعمني الطمبق)3 

بنجدية أنفم الدا  البيضمء) 7م) شقة)

3333))الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

هدى) بوعبدالوي  السيدة 

تجزئة) النمظو   زنقة  (39 عنوانه)ا))

 (4333 الجديدة) او�سى  سيدي 

الجديدة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) م3) بتم يخ) بتزنيت  االبتدائية 

م)3))تحت  قم)39/2021.

37Iمم
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Notaire

BELLA RIM SARL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

 شركة بيال  يم شركة دات اسؤولية  

احددة دات شريك وحيد

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.365989

الغير) العمم  الجمع  على  بنمء)

 30/11/2020 بتم يخ) االستثنمئي 

لشركة بيال  يم شركة ذات اسؤولية)

احددة ذات شريك وحيد قر  اميلي)

سخي) السيد  استقملة  قبول 

يوسف كمسير وتعيين السيد كمايل)

املهدي كمسير وحيد ملدة غير احددة)

بتم يخ تم االيداع) ((3(3 (/14/11

التجم ية) املحكمة  لدى  القمنوني 

بملدا  البيضمء)تحت عدد)757465
ان ا ل اقتطف وبيمن

38Iمم

Notaire

BELLA RIM SARLAU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة بيال  يم شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات شريك وحيد

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.365989

بتم يخ) ) سمي  عقد) على  بنمء)

سخي) السيد  بمع  (30/11/2020

اال تممعية) حصصه  يوسف  ميع 
بملتسموي)) ( ا تممعية) حصة  (533

اصطفى) كمايل  السيد  لفمئدة 

)في شركة بيال) والسيد كمايل املهدي)

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة   يم 

ذات شريك وحيد اقرهم اال تممعي))

بقعة) السالم  تجزئة  البيضمء) الدا  

م9))اديونة  أسمملهم)53333)د هم.

تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة)

بتم يخ) البيضمء) بملدا   التجم ية 

14/11/2020)تحت عدد)757465

ان ا ل اقتطف وبيمن

39Iمم

LA MAROCAINE DES COMPTES

F DECO   ف ديكو 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA MAROCAINE DES COMPTES

59BD LA RESISTANCE Nم 

 B20 CASABLANCA ، 20490،

CASABLANCA MAROC

 ف ديكو   F DECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 35 شم ع 

طرابلس، الطمبق الرابع  قم 8 الدا  

البيضمء  - 3333) الدا  البيضمء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

639)7م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((337 أكتوبر) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

ف) ( (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.F DECO(((ديكو

غرض الشركة بإيجمز):)-)النجم ة،)

تطويع الحديد،)الحدادة)

-)أشغمل البنمء،)العروض العقم ية)

-)التفموض)

املواد) وتصدير  ميع  استيراد  (-

الخمم أو املصنعة والبضمئع و ميع)

أنواعهم) بمختلف  واآلليمت  املواد 

املصنعة ونصف املصنعة)

لجميع) التجم ي  التمثيل  (-

العالامت سواء)في املغرب أو الخم ج).

35)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
الدا ) (8 طرابلس،)الطمبق الرابع  قم)
البيضمء) الدا   ((3333 (- ( البيضمء)

املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

3.333,33)م)د هم،)اقسم كملتملي:
 633 ( (: ( بنمني) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد احمد بنمني)):))633)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ( السيد عبد هللا بنمني)
زنقة) (9 املنم  اجموعة و قم) تجزئة 
البيضمء) انفم  املحمدي  اد يس 

333)م)الدا  البيضمء))املغرب.
عنوانه)ا)) ( بنمني) احمد  السيد 
املنم ) تجزئة  املحمدي  اد يس  زنقة 
الدا ) )33)م) ( البيضمء) غيثة  فيال 

البيضمء))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنمني  هللا  عبد  السيد 
زنقة) (9 املنم  اجموعة و قم) تجزئة 
البيضمء) انفم  املحمدي  اد يس 

333)م)الدا  البيضمء))املغرب)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم)-.

3Iممم

 STE LA MAROCAINE POUR ASSURANCE ET

CONSEILS

 STE LA MAROCAINE CASH
ET SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر اال تممعي للشركة

 STE LA MAROCAINE POUR
ASSURANCE ET CONSEILS

 ANGLE RUE TALSINT IMP N°
 01 HAY(PALESTINE(ET(ROUTE
 OUARTASS، 60310، BERKANE

MAROC

 ste(la(marocaine(cash(et(services
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ANGLE وعنوان اقرهم اإل تممعي
 RUE TALSINT ET ROUTE
 OUARTASS(N113 HAY

 PALESTINE  60310 BERKANE
.MAROC

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)6))ينمير)م)3))تم))تحويل))
للشركة) الحملي  اال تممعي  املقر 
 ANGLE RUE TALSINT ET« ان)
 ROUTE OUARTASS N3مم HAY
 PALESTINE  6333م BERKANE
 BOULVARD  BIR« إلى) (»MAROC
 ANZARANE N°6م   HAY EL
  HASSANI 63333 BERKANE

.»MAROC
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 7م) بتم يخ) ( ببركمن) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)92/2021.
Iمممم

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

iba pc
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot(wafa(residence(el 99م

 mouahidine(appartement(a2 ،
28820، mohammedia(maroc
iba(pc شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي م44 
الحرية العملية  - 3)88) املحمدية 

املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م534.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) 33)د نبر) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
33.333م  ابلغ  أسمملهم) ( (iba( pc
م44  د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي)
املحمدية) ((88(3 (- ( الحرية العملية)

املغرب نتيجة ل):)ازاة في القطمع.
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م44  ب) التصفية  اقر  حدد  و 

املحمدية) ((88(3 (- ( الحرية العملية)

املغرب.)

و عين:

و) ايبو ك  ( حسن) السيد)ة))
33) قم) زنقة) تجزئة هند  عنوانه)ا))

البيضمء) ((3463 الشق) عين  3م)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

م44  (: بملتصفية) املتعلقة  الوثمئق 

الحرية العملية املحمدية

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بمملحمدية))بتم يخ)36)ينمير)

م)3))تحت  قم)36.

I)ممم

Cabinet(Comptable(Marzofid

SAMRIN INVEST SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة 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

 SAMRIN INVEST SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي كراج 

اتوا د بمحل  قم 977 تجزئة 

الوئمم »لهبشمت سمبقم« لوداية  - 

43333 اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

383ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (35

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SAMRIN INVEST SARL AU
الوكملة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
واملسمعدة) الخدامت  (، العقم ية)
املشتريمت) )في  ميع  للعمالء)

واملبيعمت واإليجم ات)....)إلخ)))،
أعممل اتنوعة أو إنشمءات)،.

كراج) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
اتوا د بمحل  قم)977)تجزئة الوئمم)
 43333 (- ( لوداية) »لهبشمت سمبقم«)

اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: عنو سميرة) السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) عنو سميرة  السيدة 
اراكش) سيبع  بوعالم  قم63) د ب 

43333)اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عنو سميرة  السيدة 
اراكش) سيبع  بوعالم  قم63) د ب 

43333)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)93593م.
3Iممم

iso(fidus

ADKIR IMPORT EXPORT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

iso(fidus
حي األامل )3   قم 43 اكت9  قم 36 
طمبق الثمني تيط اليل دا البيضمء ، 

9643)، دا البيضمء املغرب
ADKIR IMPORT EXPORT  شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي م7)، 

شم ع املقمواة حسنية م زنقة 7م 

العملية املحمدية - 8833) املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5377م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  4م3)) امي) 6م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 ADKIR(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

. IMPORT EXPORT

تم ر) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

االستراد و التصدير.

م7)،) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

7م  زنقة) م) حسنية) املقمواة  شم ع 

العملية املحمدية)-)8833))املحمدية)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

أدكير) الدين  عصمم  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

أدكي) الدين  عصمم  السيد 

احمد) زنقة  (8 اجموعة) عنوانه)ا))

اوان) سيدي  (63 حيسون  قم) بن 

البيضمء) الدا   ((3433 البيضمء)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

أدكي) الدين  عصمم  السيد 

احمد) زنقة  (8 اجموعة) عنوانه)ا))

اوان) سيدي  (63 حيسون  قم) بن 

البيضمء) الدا   ((3433 البيضمء)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

8))امي) االبتدائية بمملحمدية))بتم يخ)

4م3))تحت  قم)79769م.

4Iممم

COTEXPER

HAMMAMAT TARGA

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI (8

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

HAMMAMAT TARGA شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي  قم 56 

تجزئة حدائق تم كم ، تم كم - 43333 

اراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

5)7م9

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى  (

تم تغيير) م)3)) ينمير) ((5 في) املؤ خ 

 HAMMAMAT«(تسمية الشركة ان

 HAMMAM« إلى) (»TARGA

.»TARGA

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 7م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)م368)م.

5Iممم
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iso(fidus

ASFAR KAMEL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

iso(fidus

حي األامل )3   قم 43 اكت9  قم 36 

طمبق الثمني تيط اليل دا البيضمء ، 

9643)، دا البيضمء املغرب

ASFAR KAMEL شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي م6 شم ع 

اللة يمقوت، اصطفى املعمني، 

الطمبق األول  قم 56، الدا البيضمء 

- 3م36) الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

439(93

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  ((3(3 يونيو) ((3

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 ASFAR(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.KAMEL

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عن) نيمبة  املصحوبة  غير  األاتعة 

اآلخرين.

م6  (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع اللة يمقوت،)اصطفى املعمني،)

الطمبق األول  قم)56،)الدا البيضمء)-)

3م36))الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

((: ( الحجمجي) اصطفى  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الحجمجي)) اصطفى  السيد 
فرنسم)) ( (33333 فرنسم) ( عنوانه)ا))

فرنسم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
الصبري) الزهراء) فمطمة  السيدة 
احميمر  قم) انزالة  عنوانه)ا))
 (9493 ( البيضمء) اديونة  44م)

الدا البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

يوليوز)9م3))تحت  قم)5م7393.

6Iممم

FIDUCIAIRE FIMECOF

HELP ME COACH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE(ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES
maroc

HELP ME COACH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي سفلي 
فيال 4 3/م الضحى توالل - 53333 

اكنم3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م7))5
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 HELP (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.ME COACH

األشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)
املختلفة.

سفلي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
فيال)4)3/م)الضحى توالل)-)53333 

اكنم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد عالاي صالح الدين):))533 
حصة بقيمة)53.333)د هم للحصة).
أسممء) الل  السليممني  السيدة 
د هم) (53.333 حصة بقيمة) (533   :

للحصة.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الدين) صالح  عالاي  السيد 
عنوانه)ا)))فيال)4)3/م)الضحى توالل)

53333)اكنم3 املغرب.
أسممء) الل  السليممني  السيدة 
عنوانه)ا)))فيال)4)3/م)الضحى توالل)

53333)اكنم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الدين) صالح  عالاي  السيد 
عنوانه)ا)))فيال)4)3/م)الضحى توالل)

53333)اكنم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)783.
7Iممم

JUCOMPT CONSEIL

MOHAZIZ PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JUCOMPT CONSEIL
م8 مم ينمير طمبق 3  قم 3 ، 
3533)، الدا  البيضمء املغرب

MOHAZIZ PROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي م8 احج 
مم ينمير الطمبق 3  قم 3 - 3533) 

الدا  البيضمء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489449

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 8م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MOHAZIZ PROMO

اإلنعمش) (: غرض الشركة بإيجمز)

العقم ي-)البنمءوالتنسيق).

م8)احج) (: عنوان املقر اال تممعي)
 (3533  -  3 3) قم) ينمير الطمبق) مم)

الدا  البيضمء))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عبم�سي عزيز):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: احمد) العيمدي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) عزيز  عبم�سي  السيد 

بوزنيقة)) 33م3م) ( الو ود) تجزئة 

املغرب.

السيد العيمدي احمد عنوانه)ا))

بوزنيقة)) 33م3م) الو ود) تجزئة 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عزيز  عبم�سي  السيد 

بوزنيقة) 33م3م) ( الو ود) تجزئة 

املغرب

السيد العيمدي احمد عنوانه)ا))

بوزنيقة) 33م3م) ( الو ود) تجزئة 

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765397.

8Iممم



4801 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

FLASH ECONOMIE

ROXAR ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ROXAR ENERGY
شركة ذات اسؤولية احدودة 

 أسمملهم 3.333م د هم
املقر الرئيس: أستم  قم 4، شم ع 
الشفشموني، كلم 8,5، املنطقة 

الصنمعية، البرنو�سي - الدا البيضمء
 قم التعريف املوحد للمقمولة 

م69943733333)33
تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة
اؤ خ) عرفي  عقد  بمو 9  أوال:)
(،22/12/2020 في) في الدا  البيضمء)

وضع كل ان:
·)شركة إيكسو ،)شركة اسمهمة،)
 أسمملهم)33).69.333)د هم،)الكمئنة)
بأستم  قم)4،)شم ع الشفشموني،)كلم)
البرنو�سي) الصنمعية،) املنطقة  (،8,5
التجم ي) السجل  الدا البيضمء،) (-
الضريبي) التعريف  م83)مم،)  قم)
املوحد) التعريف  993))3م،) قم 
م69943733333)33،) ( للمقمولة)
اديرهم) طرف  ئيسهم  ان  امثلة 
العمم،)السيد  ون لوك دوني ارتيني)
 -  (Jean-Luc( Denis( martinet(

بطمقة التسجيل)6VمBE(83؛
حمال ل)75)حصة؛

فريسيني،) فلو نس  والسيدة  ( (·
فرنسية) (،10/12/1969 في) املولودة 
التسجيل) لبطمقة  حمالة  الجنسية،)
(،67 بملرقم) السمكنة  (،BE33م7مH
شم ع عبدالرحيم بوعبيد،)الوازيس،)

الدا البيضمء؛
·)حمالة ل)5))حصة؛

ذات) لشركة  األسم�سي  النظمم 
كمم) خصمئصهم  احدودة  اسؤولية 

يلي:
 ROXAR(”االسم:))) وكسم  إنرجي(-

-”ENERGY
شم ع) (،4 أستم  قم) املقر:) (-
املنطقة) (،8,5 كلم) الشفشموني،)
الصنمعية،)البرنو�سي)-)الدا البيضمء

استيراد) الشركة:) هدف  (-

وتركي9  ميع) البيع  وإعمدة  وشراء)
بملطمقمت) املرتبطة  التجهيزات 

املتجددة
ان تم يخ) 99)سنة ابتداء) املدة:) (-

التأسيس
-)الرأسممل:)3.333م)د هم اقسم)
د هم) 33م) بقيمة) حصة  33م) إلى)

للحصة احر ة نقدا
تم تعيين السيد  ون) التسيير:) (-
غير) ملدة  اسيرا  ارتيني  دوني  لوك 

احددة
السنة) تبتدئ  ( اململية:) السنة  (-
م3  في) وتنتهي  ينمير  فمتح  في  اململية 

د نبر
-)األ بمح:)%5)لالحتيمطي القمنوني،)
قرا ) حس9  يخصص  والبمقي 

الشريكين.
ثمنيم:)تم تقييد الشركة في السجل)
تحت  قم) البيضمء) بملدا   التجم ي 
 .03/02/2021 بتم يخ) (488337
بتم يخ) القمنوني  اإليداع  وتم 

03/02/2021)تحت  قم))76736.
للخالصة والتذكير

املسير
9Iممم

FLASH ECONOMIE

LA FONCIERE LOGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA FONCIERE LOGEMENT
شركة احدودة املسؤولية
 أ3 اململ 533.333 د هم

السجل التجم ي : 56639م– 
البيضمء

املقر الرئي�سي: )33 شم ع ابراهيم 
الرو داني- الدا البيضمء.

9م  ( بتم يخ) بمقت�سى عقد عرفي 
شركة) تأسيس  تم  (، ((336 أكتوبر)

بملخصمئص التملية:
 LA FONCIERE:الشركة اسم 

LOGEMENT
احدودة) القمنوني:شركة  الشكل 

املسؤولية
)33)شم ع ابراهيم) املقر الرئي�سي:)

الرو داني-)الدا البيضمء

أي) تحقيق  ( األسم�سي:-) الهدف 
أو) تطوير  أو  تصميم  أو  استشم ات 
أو) عقم ية  أو  تجم ية  ملشم يع  ترويج 

غيرهم
املــــــدة:)99)سنة.

د هم) (533.333 املــــمل:)  أ3 
33م  سهم بقيمة) (5333 اقسمة الى)
ادفوعة)) ( بملكمال) ( اكتتبة) ( د هم)

بنسبة))))الربع ان نصي9:
السيد شكري اغنوج)833))سهم

33م.م  اغنوج) غزالن  السيدة  (-
سهم

 553 اغنوج) يمسمينة  السيدة  (-
سهم

 553 الطمهري) غزالن  السيدة  (-
سهم))))))))

سيتولى تسيير الشركة) التسييـــــر:)
يمسمينة اغنوج والسيدة)) ( ( السيدة)

غزالن))الطمهري))ملدة))غير احدودة.
بمملركز) القمنوني  اإليداع  تم 
البيضمء) بملدا   لالستثمم   الجهوي 
بتم يخ))م3)أكتوبر)336)))تحت عدد)

.(843(3

3I)مم

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

WOW DESIGN
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .53
 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC
WOW DESIGN شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
ابروك شترع 36  قم )3  - 9333 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
983)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 WOW(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.DESIGN

:)اطبعة و) غرض الشركة بإيجمز)

وكملة و كل ام ان شمنه املسمهمة في)

تقدم الشركة).

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 9333  -   3( 36) قم) ابروك شترع)

طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: حسنمء) د بمن  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 (: حسنمء) د بمن  السيدة 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) د بمن حسنمء) السيدة 

  67 وليد د)) قم) اقماة  م) الزاو ي)

93333)طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيدة د بمن حسنمء)

  67 وليد د)) قم) اقماة  م) الزاو ي)

93333)طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)445م.

Iم)مم
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COTEXPER

RIAD TARGA
إعالن اتعدد القرا ات

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI (8

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

RIAD TARGA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: 83م الحي 

الصنمعي سيدي غمنم اكت9 ) - 

43333 اراكش املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

767مم.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في))3)فبراير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

احمد،) الخردالي  السيد  تفويت 

السيدة) حيمة،) الخردالي  السيدة 

الخردالي) السيدة  و  سعمد  الخردالي 

اال تممعية) حصصهم  نجمت  ميع 

اي ام اجموعه)533)حصة ا تممعية)

حصة لفمئدة السيد) (533 ان أصل)

يصبح) وعليه  خلدون.) الغني  عبد 

ل) حمئزا  خلدون  الغني  عبد  السيد 

اي  ميع) ا تممعية  حصة  333م)

الحصص اال تممعية للشركة.

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تحويل الشكل القمنوني للشركة ان)

(« احدودة) اسؤولية  ذات  »شركة 

إلى)»شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد«.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)-:)الذي ينص على اميلي:)

تحين بنود النظمم االسم�سي طبقم ملم)

ذكر اعاله.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 7م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم))368)م.

I))مم

COTEXPER

RESIDENCE AL MASSAR
إعالن اتعدد القرا ات

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI (8

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH
MAROC

RESIDENCE AL MASSAR »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: اكت9 
 قم 7 الطمبق االول عمم ة 8) 

زنقة يعقوب املريني  ليز  - 43333 
اراكش املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.78797
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)38)ينمير)م)3)
تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)
اميلي:)تفويت السيد العماري احمد)
ام) اي  اال تممعية  حصصه   ميع 
حصة ا تممعية ان) (533 اجموعه)
533)حصة لفمئدة السيد عبد) أصل)
السيد) يصبح  وعليه  خلدون.) الغني 
333م  ل) حمئزا  خلدون  الغني  عبد 
حصة ا تممعية اي  ميع الحصص)

اال تممعية للشركة.
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
احمد) العماري  السيد  استقملة 

بصفة نهمئية ان انص9 املسير.
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
تحويل الشكل القمنوني للشركة ان)
الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)-:)الذي ينص على اميلي:)
تحين بنود النظمم االسم�سي طبقم ملم)

ذكر اعاله.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)5)36)م.

3I)مم

PREMIUM FINANCE

CASTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة)

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CASTO  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اال تممعي سيدي 
عبمد م  قم م7م شقة ) - 43333 

اراكش املغرب.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.956(3

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) فبراير) (34 في) املؤ خ 
نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):
)نقل البضمئع لحسمب الغير).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)))36)م.

4I)مم

PREMIUM FINANCE

VAPE LAB
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

VAPE LAB شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 4 
الطمبق ) بمب البرج الوحدة ي4- 
تجزئة العزوزية - 43333 اراكش 

املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9م358م   .
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في)9))د نبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
بمب البرج الوحدة) (( الطمبق) (4 » قم)
 43333 (- العزوزية) تجزئة  ي4-)
33)ارك9) » قم) إلى) اراكش املغرب«)
(- ( 5) يليز) احمد) شم ع  ( يمسمين)

43333)اراكش))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)8)36)م.
5I)مم

ا نك

MERFA TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ا نك
شم ع يوسف ابن تمشفين  قم 4م 
 LARACHE ،9(333 ،العرائش

املغرب
MERFA TRANS شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع ابن 
زيدون  قم 45 - 333)9 العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
5م59

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) م3)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MERFA TRANS
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نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
البضمئع لحسمب الغير.

عنوان املقر اال تممعي):)شم ع ابن)
العرائش) (9(333  -  45 زيدون  قم)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:
اروان) عدنمن  احمد  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
اروان) عدنمن  احمد  السيد 
 45 شم ع ابن زيدون  قم) عنوانه)ا))

333)9)العرائش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
اروان) عدنمن  احمد  السيد 
 45 شم ع ابن زيدون  قم) عنوانه)ا))

333)9)العرائش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) ( بملعرائش) االبتدائية 
تحت  قم) م)3)) فبراير) 7م)

35))33م)ممم63).

6I)مم

ARION(PARTNERS(&(CONSULTING

OFICINAS DEL NORTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

OFICINAS DEL NORTE
45م شم ع احمد الخماس الطمبق 
 Tanger ،93333 ، (8 الرابع شقة

Maroc
OFICINAS DEL NORTE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي )م زنقة 
خملد ابن الوليد الطمبق 3  قم 6 

طنجة - 93333 طنجة املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م67)9.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) م)3)) ينمير) ((( املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ابلغ) ( (OFICINAS DEL NORTE
وعنوان) د هم  ((3.333  أسمملهم)
خملد) زنقة  )م) اإل تممعي) اقرهم 
(- 6)طنجة) 3) قم) ابن الوليد الطمبق)
93333)طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق هدف الشركة.
)م)زنقة) و حدد اقر التصفية ب)
 6 3) قم) الطمبق) الوليد  ابن  خملد 

طنجة)-)93333)طنجة املغرب.)
و عين:

السيد)ة))توفيق))ازيرة و عنوانه)ا))
  4( 4م) قم) زنقة) حي فمطمة الزهراء)
د يسية طنجة)93333)طنجة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
السيد)ة))عمدل))ازيرة و عنوانه)ا))
  4( 4م) قم) زنقة) حي فمطمة الزهراء)
د يسية طنجة)93333)طنجة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (34 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)38955).
7I)مم

smaticomp

MASB INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca(maroc

MASB INVEST SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي م5م, شم ع 
أسماة ابن زيد الطمبق الثمني املدينة 
اليسرى ن ج حي املعم يف - 3333) 

الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
493659

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 MASB(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.INVEST SARL
صفقة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ية.
م5م,  (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شم ع أسماة ابن زيد الطمبق الثمني)
(- املدينة اليسرى ن ج حي املعم يف)

3333))الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد احمد قمش):))53))حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 (53 ( (: العمراني) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد عبد الواحد بوصوفي):))53) 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة.
 (53 ( (: بوصوفي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
53))بقيمة) (: السيد احمد قمش)

33م)د هم.
 (53 (: العمراني) ابراهيم  السيد 

بقيمة)33م)د هم.
السيد عبد الواحد بوصوفي):)53) 

بقيمة)33م)د هم.
 (53 (: بوصوفي) سعيد  السيد 

بقيمة)33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) قمش  احمد  السيد 
فلوتين)) دج  (345( 6م   وتيبيرالن)

)345)فلوتين هولندا.
السيد ابراهيم العمراني عنوانه)ا))
اوتريشت) 7)35-37م) ( تريممنالن)

7)35-37م)اوتريشت هولندا.

بوصوفي) الواحد  عبد  السيد 
النصم ) بني  كمليطم  حي  عنوانه)ا))

353)6)بني النصم  املغرب.
السيد سعيد بوصوفي عنوانه)ا))
بني) (6(353 النصم ) بني  كمليطم  حي 

النصم  املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) قمش  احمد  السيد 
فلوتين) دج  (345( 6م   وتيبيرالن)

)345)فلوتين هولندا
السيد ابراهيم العمراني عنوانه)ا))
اوتريشت) 7)35-37م) تريممنالن)

7)35-37م)اوتريشت هولندا
بوصوفي) الواحد  عبد  السيد 
النصم ) بني  كمليطم  حي  عنوانه)ا))

353)6)بني النصم  املغرب
السيد سعيد بوصوفي عنوانه)ا))
بني) (6(353 النصم ) بني  كمليطم  حي 

النصم  املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
8م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)65)766.
8I)مم

gest(consultants

 BM BUSINESS
CONSULTING

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

gest(consultants
5م زنقة القم�سي إليم3 املعم يف 

الدا  البيضمء، 33م3)، الدا  
البيضمء املغرب

 BM BUSINESS CONSULTING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 44م زنقة 
احمد اسميحة اقماة  وهرة احمد 
اسميحة طمبق 6  قم 35 - 33م3) 

الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
493469
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في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 BM (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BUSINESS CONSULTING

اكت9) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

د اسمت.

عنوان املقر اال تممعي):)44م)زنقة)

احمد اسميحة اقماة  وهرة احمد)

33م3)   -  35 6) قم) اسميحة طمبق)

الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

العزيز) عبد  البطمل  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

العزيز) عبد  البطمل  السيد 

لفمل) سمن  يني  (49 عنوانه)ا))

لفمل) سمن  يني  (69(33 بيكونيير)

فرنسم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

العزيز) عبد  البطمل  السيد 

لفمل) سمن  يني  (49 عنوانه)ا))

لفمل) سمن  يني  (69(33 بيكونيير)

فرنسم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)75م766.

9I)مم

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

اوا برومو
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›AFRICAINE D›ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES
 BD(MOHAMED(V(N 281 APP
 7 BENI(MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC
اوا برواو شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تقمطع 
شم ع الجيش امللكي و شم ع احمد 

الخماس اقماة البرج  بني االل 
3333) بني االل املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3975م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 8م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
اوا) (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

برواو.
انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ي.
تقمطع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
احمد) شم ع  و  امللكي  الجيش  شم ع 
االل) بني  ( البرج) اقماة  الخماس 

3333))بني االل املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
بلحمج)) الدين  يفي  نو   السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

بلحمج)) الدين  يفي  نو   السيد 
عنوانه)ا))بني االل)3333))بني االل)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
بلحمج)) الدين  يفي  نو   السيد 
عنوانه)ا))بني االل)3333))بني االل)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني االل))بتم يخ)33)فبراير)

م)3))تحت  قم))مم.

33Iمم

SOCOGENA

 AWRACHS SLIMANI SARL
AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

SOCOGENA
 BUREAU(TREMPLIN(N° 24
 ROUTE(AIN(CHKEF(FES،

30000، FES(MAROC
 AWRACHS SLIMANI SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي   
84)تجزئة بحيرة سميس طريق 

سيدي حرازم  فم3  فم3 33333 
فم3 املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.54973

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر ) ((3(3 شتنبر) 5م) في) املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة) حل شركة 
 AWRACHS الوحيد) الشريك  ذات 
SLIMANI SARL AU))ابلغ  أسمملهم)
اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)
84)تجزئة بحيرة سميس) ( ( اإل تممعي)
فم3) ( فم3) ( حرازم) سيدي  طريق 
33333)فم3 املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق اي  قم اعماالت.

و حدد اقر التصفية ب))84)تجزئة)
حرازم))) سيدي  طريق  سميس  بحيرة 

فم3)33333)فم3 املغرب.)
و عين:

السليممني)) احمد  السيد)ة))
شم ع املنماة) السليممني و عنوانه)ا))
زنقة تنزانيم  قم)43)الزهو )م 33333 

فم3 املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)
طريق) سميس  بحيرة  84)تجزئة     :

سيدي حرازم))فم3
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)744.

Iم3مم

gest(consultants

CENTRALE PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

gest(consultants
5م زنقة القم�سي إليم3 املعم يف 

الدا  البيضمء، 33م3)، الدا  
البيضمء املغرب

CENTRALE PRINT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

سمية اقماة شهرزاد 3 طمبق 5  قم 
)) - 3)م3) الدا  البيضمء املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.5(38
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) 4))د نبر) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ابلغ  أسمملهم) ( (CENTRALE PRINT
اقرهم) وعنوان  د هم  (53.333
اإل تممعي زنقة سمية اقماة شهرزاد)
الدا ) 3)م3))  -  (( 5) قم) طمبق) (3
ازاة) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضمء)

اقتصمدية.
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زنقة) ب  التصفية  اقر  حدد  و 
5) قم) 3)طمبق) سمية اقماة شهرزاد)

)) - 3)م3))الدا  البيضمء)املغرب.)
و عين:

و) الزاهي  ( احمد) السيد)ة))
3) قم) زنقة) (( حي الر مء) عنوانه)ا))
املغرب) البيضمء) الدا   ((3363  (3

كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)
طمبق) (3 زنقة سمية اقماة شهرزاد) (:

5) قم)))
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م)7654.

I)3مم

SOFT ALTERNATIVE SARL

YORA-MODA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب
YORA-MODA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي املنطقة 

الصنمعية اكزنمية تجزئة  قم 39) - 
93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
5))3مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 8م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
YORA-(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.MODA

صنع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
وتصدير املنسو مت ان املالبس).

املنطقة) (: عنوان املقر اال تممعي)
 -  (39 الصنمعية اكزنمية تجزئة  قم)

93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
العرو�سي:) بروحو  يوسف  السيد 
833)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة.
حصة) 33م) ( (: السيد عزيز ااوي)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد احمد  شيد القزوي):))33م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
العرو�سي) بروحو  يوسف  السيد 
تجزئة النخيل بوبمنة  قم) عنوانه)ا))

7) 93333)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) ااوي  عزيز  السيد 
تجزئة النصر إقماة الافيل بلوك ب)

 قم)73 93333)طنجة املغرب.
القزوي) احمد  شيد  السيد 
44) قم) حي الجديد زنقة) عنوانه)ا))

7م 93333)طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
العرو�سي) بروحو  يوسف  السيد 
تجزئة النخيل بوبمنة  قم) عنوانه)ا))

7) 93333)طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 8م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم))3949).
33Iمم

FIDULATIMO

 SAFETY ASSISTANCE
SARLAU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،

20400، CASABLANCA(MAROC

 SAFETY ASSISTANCE

اسؤولية) ذات  شركة  (SARLAU

احدودة ذات الشريك الوحيد

اإل تممعي  يمض) اقرهم  وعنوان 

3م  ادخل) ((7 اجموعة) االلفة 

اال �سي) الطمبق  4مم) الشقة  قم)

3)34))الدا ) االلفة الدا  البيضمء)-)

البيضمء)املغرب

اسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

احدودة ذات الشريك الوحيد)
 قم التقييد في السجل التجم ي):)

493483

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SAFETY ASSISTANCE SARLAU

غرض الشركة بإيجمز):))-االسعمف-

للنقل) اخصصة  اركبمت  استغالل 

الصحي)-النقل الطبي للمر�سى.
:) يمض) اال تممعي) املقر  عنوان 

3م  ادخل) ((7 اجموعة) االلفة 

اال �سي) الطمبق  4مم) الشقة  قم)

3)34))الدا ) االلفة الدا  البيضمء)-)

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: احمد) لعنمني  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) احمد  لعنمني  السيد 
زنقة)4)) قم)3)اجموعة اف االلفة)

3)34))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  لعنمني  السيد 
زنقة)4)) قم)3)اجموعة اف االلفة)

3)34))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)ممم766.

34Iمم

gest(consultants

 CLOUD CONSULTING
GROUP

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

gest(consultants

5م زنقة القم�سي إليم3 املعم يف 

الدا  البيضمء، 33م3)، الدا  

البيضمء املغرب

 CLOUD CONSULTING GROUP

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : 59 شم ع 

ز قطوني طمبق 3  قم 8 - 3)م3) 

الدا  البيضمء املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.5(45

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تقر  حل) 33)د نبر) املؤ خ في)

 CLOUD CONSULTING GROUP

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

ابلغ  أسمملهم) الوحيد  الشريك 

اقرهم) وعنوان  د هم  3.333م)

شم ع ز قطوني طمبق) (59 اإل تممعي)
البيضمء) الدا   3)م3))  -  8 3) قم)

املغرب نتيجة الزاة اقتصمدية).

و عين:

السيد)ة))عمر))بنيس و عنوانه)ا))

م46  شقة) (4 عمم ة) االزهم    وض 

املغرب) البيضمء) الدا   33م3))

كمصفي))ة))للشركة.
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و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
59)شم ع) وفي) ((3(3 نونبر) (33 بتم يخ)
3)م3)   -  8 3) قم) ز قطوني طمبق)

الدا  البيضمء)املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)8)7654.
35Iمم

ZYD PLUS SARL AU

ATTIQ SERVICES
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZYD PLUS SARL AU
حي ازكي الجديد  قم 9م3 اراكش ، 

43333، اراكش املغرب
ATTIQ SERVICES شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

عالل الفم�سي، تجزئة  تمة، عمم ة 
89، شقة  قم 5، طمبق  قم م، 
اراكش - 43333 اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
477ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 ATTIQ(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.SERVICES
تم ر) -م) (: غرض الشركة بإيجمز)

الوقود وزيوت التشحيم
-))قهوة و اطعم.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
عمم ة) تجزئة  تمة،) الفم�سي،) عالل 
م،) طمبق  قم) (،5 شقة  قم) (،89

اراكش)-)43333)اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: العمتيق) احمد  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) العمتيق  احمد  السيد 
دوا  اسنموة،)دزوز،)القلعة السراغنة)

43333)القلعة السراغنة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العمتيق  احمد  السيد 
دوا  اسنموة،)دزوز،)القلعة السراغنة)

43333)القلعة السراغنة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 7م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3739)م.

36Iمم

PRIVILEGE CABINET

 PROMOCIONES DEL
NORTE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE
 URUGUAY(NO 7 TANGER،
90000، TANGER(TANGER

 PROMOCIONES DEL NORTE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة اليمن 

3م الطبمق التمني  قم 4 طنجة - 
93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م3)3مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 5م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 PROMOCIONES DEL NORTE

.SARL
االنعمش) (: غرض الشركة بإيجمز)

العقم ي).
زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
اليمن)3م)الطبمق التمني  قم)4)طنجة)

- 93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: ( الكبداني) طم ق  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد ارنو لو نزو فرنمندو)):))533 

حصة بقيمة)533)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد طم ق الكبداني عنوانه)ا))
 93333 ( املصلى) )م) 86) قم) زنقة)

طنجة املغرب.
فرنمندو) لو نزو  ارنو  السيد 
زااو ة)) (93333 ( زااو ة) عنوانه)ا))

اسبمنيم).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد طم ق الكبداني عنوانه)ا))
 93333 ( املصلى) )م) 86) قم) زنقة)

طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 8م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)39463).
37Iمم

sadki(basidi

ALLIANCE ASCENSEUR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sadki(basidi
 BD(HASSAN 2  IM 37 APPT 20
 HAMRIA(MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

 ALLIANCE ASCENSEUR

  شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

الحسن الثمني عمم ة 37 شقة 3) 

م.ج اكنم3 - 53333 اكنم3 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

483(7

بمقت�سى))عقد عرفي اؤ خ في)4) 
القمنون) تم إعداد  9م3)) يونيو) ان 

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.  ALLIANCE ASCENSEUR

تركي9) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وإصالح املصمعد

الكهربمء)الصنمعية

تركي9 وإصالح الطمقة الشمسية.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 (3 شقة) (37 عمم ة) الثمني  الحسن 

اكنم3) (53333 (- اكنم3) م.ج 

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد اوالد ابراهيم احمد):))33م 

حصة بقيمة)533)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

احمد) ابراهيم  اوالد  السيد 

 (94 الحمديين  قم) حي  عنوانه)ا))

53333)اكنم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:



4807 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

احمد) ابراهيم  اوالد  السيد 

 (94 الحمديين  قم) حي  عنوانه)ا))

53333)اكنم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ان) (35 بتم يخ) ( بمكنم3) التجم ية 

يوليوز)9م3))تحت  قم)م85).

39Iمم

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

SWITCH DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شم ع فم3 الطمبق األول  قم م ، 

93333، طنجة املغرب

SWITCH DIGITAL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

اوالي يوسف عمم ة حمزة ام بين 

الطمبقين  قم ) - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

647ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 أكتوبر) م3)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. SWITCH DIGITAL

أشغمل) ( (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املتعددة) الوسمئط  الحمسوب 

والتسويق الرقمي.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

بين) ام  حمزة  عمم ة  يوسف  اوالي 

طنجة) (93333  -  ( الطمبقين  قم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

الحرتي) املقراعي  شفيق  السيد 
د هم) 3م) بقيمة) حصة  (3.334   :

للحصة).
 3.333 ( (: السيد يمسين شقرون)

حصة بقيمة)3م)د هم للحصة).
البوشيخي) أاين  احمد  السيد 
د هم) 3م) بقيمة) حصة  (3.334   :

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الحرتي) املقراعي  شفيق  السيد 
عنوانه)ا))ارك9 بمب البحر فيال  قم)

48 93333)طنجة املغرب.
السيد يمسين شقرون عنوانه)ا))
شم ع عبد الرحممن اليوسفي اقماة)
 93333  (5 9) قم) ط) الشروق ب3)

طنجة املغرب.
البوشيخي) أاين  احمد  السيد 
الجديد) املغرب  تجزئة  عنوانه)ا))
العرائش) (9(333 97م)  قطعة  قم)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الحرتي) املقراعي  شفيق  السيد 
عنوانه)ا))ارك9 بمب البحر فيال  قم)

48 93333)طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
نونبر) (3( بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

3)3))تحت  قم)38359).

43Iمم

YF CONSULTING SERVICES

LAMOJIL NEGOCE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N(
 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
LAMOJIL NEGOCE شركة 

ذات اسؤولية احدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  زاوية 
شم عي احمد شوقي و احمد 

غرنيط  عمم ة الليمون اكت9  قم 
9 -القنيطرة - 4333م القنيطرة 

املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.53577

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) ينمير) )م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
تفويت السيد))ة))الجياللي املودن)
أصل) ان  ا تممعية  حصة  333.م)
)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  333.م)
)م)ينمير) عبد الفتمح الحسني بتم يخ)

م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
7م  بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)8))م8.
Iم4مم

cabinet(comptable(aziz

STE DEVELOP SERVICE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

cabinet(comptable(aziz
) زنقة 4 العهد الجديد ابن ااسيك 

، 3453)، الدا البيضمء املغرب
STE DEVELOP SERVICE شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي بو كون 
إقماة الكو نيش زنقة  كراكة شقة 
م عمم ة ) - 3343) الدا البيضمء  

املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.353339

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في)مم)نونبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
زنقة) الكو نيش  إقماة  »بو كون 
 (3343  -  ( عمم ة) م) شقة)  كراكة 
»إقماة) إلى) املغرب«) ( الدا البيضمء)
(- ( السبع) ( عين) (( 7م) قم) أ) األامن 

53)3))الدا البيضمء)))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ ( البيضمء) بملدا    التجم ية 

34)د نبر)3)3))تحت  قم)33469.

I)4مم

SOLUCIA EXPERTISE

PRIVILEGIA EMBALLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

PRIVILEGIA EMBALLAGE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  

الخاليف السوالم برشيد - 33م6) 

حد السوالم برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4685م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. PRIVILEGIA EMBALLAGE

انتمج) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وتسويق عنمصر التعلي9 والتعبئة.

دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

33م6)  (- الخاليف السوالم برشيد)

حد السوالم برشيد املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عبد الهمدي بوغديرة)):)533 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة.
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 533 ( (: قمسمي) يوسف  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

بوغديرة)) الهمدي  عبد  السيد 
الرقم) (33 املجد) تجزئة  عنوانه)ا))
برشيد) السوالم  حد  (( الطمبق) (44
33م6))حد السوالم برشيد املغرب.

السيد يوسف قمسمي عنوانه)ا))
برشيد) السوالم  الخاليف  دوا  
33م6))حد السوالم برشيد املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

بوغديرة)) الهمدي  عبد  السيد 
الرقم) (33 املجد) تجزئة  عنوانه)ا))
برشيد) السوالم  حد  (( الطمبق) (44

33م6))حد السوالم برشيد املغرب
السيد يوسف قمسمي عنوانه)ا))
برشيد) السوالم  الخاليف  دوا  

33م6))حد السوالم برشيد املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

م)3))تحت  قم)86م.

43Iمم

Sacofi

ULTRA GREEN ENERGY
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA(Maroc
ULTRA GREEN ENERGY  شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي 55 شم ع 

الز قطوني ,سمحة الز قطوني 
الطمبق مك الدا  البيضمء 3333) 

الدا  البيضمء  املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.463437

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) 6م)د نبر) املؤ خ في)
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)
 ULTRA GREEN الوحيد) الشريك 
33.333م  )ابلغ  أسمملهم) ( (ENERGY
 55 اإل تممعي) د هم وعنوان اقرهم 
,سمحة الز قطوني) شم ع الز قطوني)
 (3333 البيضمء) الدا   مك  الطمبق)
(: ل) نتيجة  املغرب  ( البيضمء) الدا  

حيبي.
 55 ب) التصفية  اقر  حدد  و 
,سمحة الز قطوني) شم ع الز قطوني)
 (3333 البيضمء) الدا   مك  الطمبق)

الدا  البيضمء))املغرب.)
و عين:

اديحة))) السيدة  السيد)ة))
العد اوي))و عنوانه)ا))49م)التقسيم)
 (4353 ( بنو ) سيدي  املستقبل 
)ة)) كمصفي) املغرب  ( الجديدة)

للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)358)76.
44Iمم

Immofid

SNACK AL MOHAJIR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
SNACK AL MOHAJIR  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اتجر 
في الطمبق األ �سي  قم 683 شم ع 
واد سبو املجموعة L حي أولفم حي 
الحسني - 3333) الدا  اليضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5مم487

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. SNACK AL MOHAJIR

اطعم) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

بسعر ثمبت.

اتجر في) (: عنوان املقر اال تممعي)

شم ع واد) (683 الطمبق األ �سي  قم)

سبو املجموعة)L)حي أولفم حي الحسني)

- 3333))الدا  اليضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

33م  ( (: السيد عبد العملي فضيلي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

فضيلي) العملي  عبد  السيد 

عنوانه)ا))دوا  اوالد بلفمضلة سيدي)

الجديدة) ((4333 ( اخديم) ااحمد 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

فضيلي) العملي  عبد  السيد 

بلفمضلة سيدي) اوالد  وا   عنوانه)ا))

الجديدة) ((4333 ( اخديم) ااحمد 

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (8 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)956)76.

45Iمم

وين إكسبير

ABDALI INVESTَ
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

وين إكسبير
5) زنقة عبد الكريم الديو ي الدا  
البيضمء، 33م3)، الدا  البيضمء 

املغرب
ABDALI INVEST شركة ذات  َ

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 5 زنقة 
سجلممسة بلفدير الدا البيضمء - 

93)3) الدا البيضمء املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.3864(5

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في)4م)د نبر)3)3))تم))تحويل))
املقر اال تممعي الحملي للشركة ان)»5 
زنقة سجلممسة بلفدير الدا البيضمء)
املغرب«) الدا البيضمء) ((3(93  -
بلفدير) زوال  اايل  شم ع  ((34« إلى)
93)3))الدا البيضمء)) الدا البيضمء)-)

املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 35 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)9)7633.

46Iمم

ML EXPERTS

 GALADARI FOOD AND
BEVERAGE MOROCCO

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 GALADARI FOOD AND
  BEVERAGE MOROCCO

شركة ذات اسؤولية احدودة 
ذات الشريك الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي 65) 
شم ع الز قطوني ، الطمبق التمسع 
،  قم )9 ، املعم ف  - 3333) الدا  

البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م7)487

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 ينمير) ((3
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 GALADARI FOOD AND  :

. BEVERAGE MOROCCO
تشغيل) ( (: غرض الشركة بإيجمز)
اآليس) واحالت  واملقمهي  املطمعم 

كريم الخمضعة لقمنون الدولة)؛
-)صنمعة اآليس كريم واملشروبمت)
ذات) األخرى  الغذائية  واملنتجمت 

الصلة)؛
والحلويمت) املخمبز  تشغيل  (-
واحالت) البقملة  واحالت  واأللبمن 
(، اآليس كريم واصنعي اآليس كريم)
وكذلك شراء)وبيع واستيراد وتصدير)
وإنتمج أو تصنيع املنتجمت الغذائية)
وغيرهم) والفواكه  البقملة  وانتجمت 
العنمصر الضرو ية املتعلقة بملنشمط)

الرئي�سي)؛
التجم ية) بمألنشطة  القيمم  (-
والتجم ة) للمنمزل  التوصيل  خدامت 
اإللكترونية لجميع املنتجمت الغذائية))
إام في إطم  األنشطة املذكو ة أعاله أو)
اصنعي) لنشمط  انفصل،) كنشمط 
وبمئعي اكعبمت) الثلج،) آالت تصنيع 
واملؤ رين) واملصنعين،) (، الثلج)
والبمئعين للثال مت واكيفمت الهواء)
الصلة) التبريد واأل هزة ذات  وغرف 
واملستودعمت وبمئعي  ميع املنتجمت)
والبضمئع واملواد التي يتم وضعهم في)

الثال مت

التبريد) غرف  ( انشمء) (-

واملستودعمت والسقمئف وغيرهم ان)

املبمني الضرو ية او املنمسبة لنشمط)

الشركة

املشم كة) أو  أو اإلدا ة  التنظيم  (-

الثقمفية) والعروض  املعم ض  في 

واأللعمب األ ضية واملعم ض الغذائية)

وتنظيم املعم ض واملبم يمت الداخلية)

أو) للجمهو   املفتوحة  والخم  ية 

لجزء)انهم.

إ راء) ميع) (، عمم) بشكل  (-

العقم ية) أو  االستشم ية  املعماالت 

قد) التي  اململية  املعماالت  وكذلك 

ابمشر) غير  أو  ابمشر  بشكل  تتعلق 

أو التي يمكن أن تسهل) بهذا ال�سيء)

تحقيقه أو تطويره..

 (65 (: اال تممعي) املقر  عنوان 

الطمبق التمسع،) (، شم ع الز قطوني)
الدا ) ((3333 (- ( املعم ف) (، (9(  قم)

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

6.333.333)د هم،)اقسم كملتملي:

 Galadari( Ice( Cream الشركة)

Co.(Ltd.(LLC(:((60.000)حصة بقيمة)

33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

 Galadari( Ice( Cream الشركة)

Co.(Ltd.(LLC)عنوانه)ا))صندوق بريد)

العربية) اإلام ات  (، دبي) في  ((89(6

املتحدة)6)89)))دبي اإلام ات العربية)

املتحدة.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عبداللطيف) احمد  السيد 

(، (33 ابراهيم كلدا ي عنوانه)ا))فيال)

 ميرا)))*****))دبي اإلام ات العربية)

املتحدة

ايران) كمزي  يحيى  احمد  السيد 

  *****   3 ،) ميرا) (7 فيال) عنوانه)ا))

دبي اإلام ات العربية املتحدة.

بمملركز) القمنوني  اإليداع  تم 
(- البيضمء) بملدا   لالستثمم   الجهوي 

سطمت)-))بتم يخ)-)تحت  قم)-.
47Iمم

cabinet(comptable(aziz

HS PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضمفة تسمية تجم ية أو شعم )

cabinet(comptable(aziz
) زنقة 4 العهد الجديد ابن ااسيك 

، 3453)، الدا البيضمء املغرب
HS PHARMA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: 7م اكر  

بلوك 38م سيدي البرنو�سي - - 
الدا البيضمء  املغرب.

»إضمفة تسمية تجم ية أو شعم «
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.436(87
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)3))نونبر)3)3))تقر  إضمفة)

شعم  تجم ي للشركة وهو:
HYGIATIM

CONFORGEL
PLAISOIN

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم))3347.
48Iمم

Immofid

 NASSAMAT E KHALIJ DE
COMMERCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
 NASSAMAT E KHALIJ DE
COMMERCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي : )3 

 ميلة 7 زنقة 4م  تجزئة م5) الدا  
البيضمء - 3333) الدا  البيضمء 

املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.344743

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) ((3(3 أكتوبر) 6م) في) املؤ خ 
 NASSAMAT E KHALIJ DE حل)
COMMERCE)شركة ذات املسؤولية)
3.333م  ابلغ  أسمملهم) املحدودة 
 3( اإل تممعي) د هم وعنوان اقرهم 
م5))الدا ) 4م))تجزئة) 7)زنقة)  ميلة)
البيضمء) الدا   ((3333 (- البيضمء)

املغرب نتيجة لخسمئر امدية.
و عين:

عمطفي) ( الفتمح) عبد  السيد)ة))
ق٠ج) (37 بلوك) (49 و عنوانه)ا)) قم)
البيضمء) الدا   ((3333 البيضمء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
 3( وفي) ((3(3 أكتوبر) 6م) بتم يخ)
م5))الدا ) 4م))تجزئة) 7)زنقة)  ميلة)
ا) البيضمء) الدا   ((3333 (- البيضمء)

ملغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)755855.

53Iمم

Immofid

SGE.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
SGE.COM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 La وعنوان اقرهم اإل تممعي

 Galerie(Familia(Etage 2 Bur
 2 Ang(Rue(Oussama  Bnou

 Zaid(et   D› Auvergne(MAARIF
 CASABLANCA 20000

الدا البيضمء املغرب.
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تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م5965).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 د نبر) (3( في) املؤ خ 

املصمدقة على):
حمدوني) زهير  )ة)) السيد) تفويت 

67م)حصة ا تممعية ان أصل)533 

عي�سى) ( ( )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

بوعري بتم يخ))3)د نبر)3)3).

فمطمة)))))) ( ( )ة)) السيد) تفويت 

ان) ا تممعية  حصة  (333 قسيمي)

السيد) ( لفمئدة) حصة  (533 أصل)

)3)د نبر) ))عي�سى بوعري بتم يخ) )ة))

.(3(3

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)757553.

Iم5مم

bkm(conseils

 FRUIT NATURELS
SAISONNIAIRS SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

bkm(conseils
 قم 3 اقماة الرحمة  شم ع عبد 

الكريم الخطمبي  ليز 43333 

اراكش ، 43333، اراكش املغرب

 FRUIT NATURELS

SAISONNIAIRS SARL AU شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي بقسم ية 

عمم ة الكندافي 83م اكت9  قم 33  

شم ع احمد الخماس  ليز - 43333 

اراكش املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م3934م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت) ((3(3 د نبر) ((( في) املؤ خ 

املصمدقة على):

احمد) )ة)) السيد) تفويت 

533)حصة ا تممعية ان) االنصم ي)

)ة)) السيد) ( 533)حصة لفمئدة) أصل)

د نبر) ((( بتم يخ) االنصم ي  انتصر 

.(3(3

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (34 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)58)3)م.

53Iمم

وين إكسبير

 ATHENA AFRICA

PARTNERS

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تممعي للشركة

وين إكسبير

5) زنقة عبد الكريم الديو ي الدا  

البيضمء، 33م3)، الدا  البيضمء 

املغرب

 ATHENA AFRICA PARTNERS

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 39 شم ع 

لال اليمقوت الطمبق 5  - 3833) 

الدا البيضمء املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.34699

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في))م)نونبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

 -   5 شم ع لال اليمقوت الطمبق) (39«

إلى) املغرب«) الدا البيضمء) ((3833

شم ع  حمل املسكيني الطمبق) »4)م)

 (3334 (- ( بليوط) سيدي  االول 

الدا البيضمء))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)756937.

54Iمم

ABOUAB CO

ABOUAB CO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABOUAB CO
التجزئة  قم 38م املنطقة الصنمعية 

اوالي  شيد الدا  البيضمء. ، 
3333)، الدا  البيضمء املغرب

ABOUAB CO شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي التجزئة 
 قم 38م املنطقة الصنمعية اوالي 

 شيد . - 3663)  الدا  البيضمء 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م5)487

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (36
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ABOUAB CO
غرض الشركة بإيجمز):)-)الصنمعة)

والنجم ة)؛
-)بيع األخشمب.

،) ميع العمليمت) وبشكل أعم) (-
أو) واملنقولة  الصنمعية  أو  التجم ية 
بشكل) املرتبطة  واململية  العقم ية 
الشركة) بهدف  أو غير ابمشر  ابمشر 
تحقيقه) تعزيز  شأنه  ان  الذي 

وتطويره..
التجزئة) (: عنوان املقر اال تممعي)
املنطقة الصنمعية اوالي) 38م)  قم)
البيضمء) الدا   ( ((3663 (- (.  شيد)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

بقيمة) 333م) (: السيد علي شموي)

33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد علي شموي عنوانه)ا))زنقة)

صوفية) فيال  طم ق  اضيق  بل 

الدا  البيضمء) 83م3)) ( عين الذئمب)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
السيد علي شموي عنوانه)ا))زنقة)

اضيق  بل طم ق فيال صوفية عين)

الذئمب))83م3))الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (8 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)-.

55Iمم

nador(conseil(sarl(au

MASSINISSA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

MASSINISSA CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

الجديدة ايضم  الد يوش - )53)6 

الد يوش ملغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4735

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تقر  حل) 34)د نبر) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ  أسمملهم) ( (MASSINISSA CAR

اقرهم) وعنوان  د هم  (533.333

ايضم ) الجديدة  شم ع  اإل تممعي 

الد يوش ملغرب) (6(53( (- الد يوش)

نتيجة ل):)الحل املبكر للشركة.
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شم ع) ب  التصفية  اقر  حدد  و 
 6(53( (- الجديدة ايضم  الد يوش)

الد يوش املغرب.)
و عين:

و) الغزاوي  ( االله) عبد  السيد)ة))
دوا اوالد بوبكر تيزطوطين)) عنوانه)ا))
)53)6)النمظو  املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
و) الغزاوي  ( احمد) السيد)ة))
الجديد))) ايضم   تجزئة  عنوانه)ا))
كمصفي) املغرب  الد يوش  (6(53(

)ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)34)ينمير)

م)3))تحت  قم)37.

56Iمم

somadik

STE AIT KHLIFA TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STE AIT KHLIFA TRANS شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

الحجري  قم 383 العيون - 7333 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
34955

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AIT KHLIFA TRANS
نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع لحسمب لغير).
حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 7333 (- العيون) (383 الحجري  قم)

العيون املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد البشير ايت خليفة):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
خليفة) ايت  البشير  السيد 
الد ا كة) نعبمدو  تكمديرت  عنوانه)ا))

اكمدير)7333)العيون املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
خليفة) ايت  البشير  السيد 
الد ا كة) نعبمدو  تكمديرت  عنوانه)ا))

اكمدير)7333)العيون املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((8 بتم يخ) ( االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)89).

57Iمم

nador(conseil(sarl(au

MASSINISSA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
MASSINISSA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي : شم ع 

الجديدة ايضم  الد يوش - )53)6 
الد يوش املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.4735

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تقر  حل) 39)د نبر) املؤ خ في)

ذات) شركة  (MASSINISSA CAR

ابلغ  أسمملهم) املحدودة  املسؤولية 

اقرهم) وعنوان  د هم  (533.333

ايضم ) الجديدة  شم ع  اإل تممعي 

الد يوش املغرب) (6(53( (- الد يوش)

نتيجة اللحل املبكر للشركة.

و عين:

الغزاوي) ( االله) عبد  السيد)ة))

تيزطوطين) بوبكر  دوا   عنوانه)ا)) و 

كمصفي) املغرب  الد يوش  (6(53(

)ة))للشركة.

و) الغزاوي  ( احمد) السيد)ة))

الجديد)) ايضم   تجزئة  عنوانه)ا))

كمصفي) املغرب  الد يوش  (6(53(

)ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

شم ع) وفي  ((3(3 د نبر) (39 بتم يخ)

 6(53( (- الجديدة ايضم  الد يوش)

الد يوش املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)34)ينمير)

م)3))تحت  قم)38.

59Iمم

somadik

STE BENTAYARI TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

somadik

 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

STE BENTAYARI TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة عبدة 

 قم 34 حي خط الرالة العيون - 

73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3(975

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BENTAYARI TRANS

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع لحسمب لغير.
زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
عبدة  قم)34)حي خط الرالة العيون)

- 73333)العيون املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة يطو بنتيري):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: املهداوي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة يطو بنتيري عنوانه)ا))دوا )
او يز تمنسيفت زاكو ة)7333)العيون)

املغرب.

السيد يوسف املهداوي عنوانه)ا))

 7333 حي النهضة قلعة اكونة تنغير)

العيون املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد يوسف املهداوي عنوانه)ا))

 7333 حي النهضة قلعة اكونة تنغير)

العيون املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم)شتنبر) االبتدائية بملعيون))بتم يخ)

3)3))تحت  قم)9)م).

63Iمم
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EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

سكمنديم كالص

SKANDIA GLASS 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

93 شم ع يوسف إبن تمشفين  قم 

85 ، 93333، طنجة املغرب

 SKANDIA GLASS سكمنديم كالص

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : )3م،زنقة  

بن هنم، الطمبق االول ، شقة م  - 

93333 طنجة املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م98م8.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) ((3(3 نونبر) (33 املؤ خ في)

 SKANDIA GLASS سكمنديم كالص)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ابلغ)

وعنوان) د هم  (533.333  أسمملهم)

اقرهم اإل تممعي))3م،زنقة))بن هنم،)

 93333  - م   شقة) (، االول) الطمبق 

تسيير) لعدم  نتيجة  املغرب  طنجة 

نشمط الشركة.

و عين:

و) حمودان  ( أحمد) السيد)ة))

كمبيال) السيمحية  التجزئة  عنوانه)ا))

33)93)اضيق املغرب) ( (،35 م)،فيال)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

بتم يخ)33)نونبر)3)3))وفي))3م،زنقة))

 - م   شقة) (، الطمبق االول) بن هنم،)

93333)طنجة املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (34 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)38965).

I)6مم

CONSEILS EVERNAGE

 MAROCAINE
 DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION MTC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°7م

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH(maroc

 MAROCAINE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION MTC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي اقماة 
 وهرة الطمبق التمني شقة  قم 
7م شم ع عالل الفم�سي - 43333 

اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

89مممم
في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 MAROCAINE DES TRAVAUX DE

.CONSTRUCTION MTC
:)أعممل أو) غرض الشركة بإيجمز)

تشييد اتنوعة.
اقماة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
7م   وهرة الطمبق التمني شقة  قم)
شم ع عالل الفم�سي)-)43333)اراكش)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: العمري) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
333م  (: العمري) حمزة  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) العمري  حمزة  السيد 
علي) او  الحسن  سيدي  د ب  (44

اراكش)43333)اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العمري  حمزة  السيد 
علي) او  الحسن  سيدي  د ب  (44

اراكش)43333)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بمراكش))بتم يخ)-)تحت  قم)

.-

63Iمم

اكت9 او�سى  شيد

 ATLAS HANDASSA SARL
AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

 فع  أسممل الشركة

اكت9 او�سى  شيد
عمم ة م شقة مم زنقة الصويرة 

شم ع احمد الخماس م ج ، 53333، 
اكنم3 املغرب

 ATLAS HANDASSA SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 
اال �سي  قم 7 3-98397  يمض 
الزيتون - 53333 اكنم3 املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

77م36.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) ((3(3 د نبر) ((5 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) ((.333.333«
»6.333.333)د هم«)إلى)»8.333.333 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((6 بتم يخ) ( بمكنم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)444.

64Iمم

nador(conseil(sarl(au

MOSTAKBAL CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
MOSTAKBAL CASH  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 
ايشوامي زنقة 34 الرقم م3  - 

333)6 النمضو  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

533م)
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. MOSTAKBAL CASH
-وسيط) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
في شروط تحويل األاوال وأي نشمط)

ذي صلة
فضمء)الخدامت.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 - م3   الرقم) (34 زنقة) ايشوامي 

333)6)النمضو  املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
533)حصة) ( (: السيدة ملسيح ليلى)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد ملسيح احمد):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيدة ملسيح ليلى عنوانه)ا))حي)
والد ايمون زنقة))7) قم)35  333)6 

النمضو  املغرب.
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السيد ملسيح احمد عنوانه)ا))حي)

والد ايمون زنقة))7) قم)35  333)6 

النمضو  املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة ملسيح ليلى عنوانه)ا))حي)

والد ايمون زنقة))7) قم)35  333)6 

النمضو  املغرب

السيد ملسيح احمد عنوانه)ا))حي)

والد ايمون زنقة))7) قم)35 333)6 

النمضو  املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)38)فبراير)

م)3))تحت  قم))8).

66Iمم

CAMCG(Consulting

BNKD SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAMCG(Consulting

 lotissement(Amine,BD(Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،

20000، casablanca(maroc

BNKD SARL AU  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي سيدي 

اعروف شم ع ابو بكر القمديري 

تجزئة ااين 53م الطمبق ) - 3)35) 

الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489337

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 BNKD(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

. SARL AU

غرض الشركة بإيجمز):)

التوزيع،) البيع،) الشراء،) التجم ة،)

الثمتيل،) تصدير،) و  استيراد 

التسويق،)تصنيع انتجمت النظمفة و)

الصيمنة و  ميع اعدات التنظيف و)

الصيمنة و أي نشمط اشمبه)

استيراد) ( البيع،) الشراء،) التجم ة،)

و تصديرا ملعمدن اثل الفوالذ الفوالذ)

املقموم للصدأ،)األملنيوم و الحديد

أشغمل اتنوعة

سيدي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

القمديري) بكر  ابو  شم ع  اعروف 

تجزئة ااين)53م)الطمبق)) - 3)35) 

الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

33م  (: ( بلكويري) سعد  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( السيد سعد بلكويري)

تجزئة النسيم اسالن عمم ة))م)شقة)

45 93م3))الدا البيضمء)املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بلكويري  سعد  السيد 

تجزئة النسيم اسالن عمم ة))م)شقة)

45 93م3))الدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764666.

67Iمم

somadik

 STE ABOULMAHACINE

TRANS

إعالن اتعدد القرا ات

somadik

 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

ste(aboulmahacine(trans »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: شم ع 

الحزام كولواينم  قم 37 العيون - 

7333 العيون املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.(8583

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)6))ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

الذي ينص على) قرا   قم االول:)

السيد) ان  حصة  ((53 بيع) اميلي:)

ابو) ابراهيم  السيد  إلى  حميد  واد 

املحمسين

الذي ينص على) (: قرا   قم الثمني)

السيد) ان  حصة  ((53 بيع) اميلي:)

سعيد) السيد  الى  حميد  واد 

بوتسكوين

ينص) الذي  الثملث:) قرا   قم 

على اميلي:)تعيين السيد ابراهيم ابو)

املحمسين اسير لشركة)

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تعديل القمنون األسم�سي للشركة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((9 بتم يخ) ( االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)93).

68Iمم

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

3 فيم اوب

SVEA MOB 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

93 شم ع يوسف إبن تمشفين  قم 

85 ، 93333، طنجة املغرب

3 فيم اوب SVEA MOB  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : حي 

السواني ، زنقة )3م ،  قم م  - 

93333 طنجة املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م3م88.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) ((3(3 نونبر) (33 املؤ خ في)

شركة) ( (SVEA MOB اوب) فيم   3

ابلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) د هم  3.333م)  أسمملهم)

اقرهم اإل تممعي حي السواني)،)زنقة)

)3م)،) قم)م  - 93333)طنجة املغرب)

نتيجة لعدم ازاولة نشمط الشركة.

و عين:

و) حمودان  ( أحمد) السيد)ة))

كمبيال) السيمحية  التجزئة  عنوانه)ا))

33)93)املغرب) 35،))اضيق) م)،فيال)

كمصفي))ة))للشركة.

الجمعية) انعقمد  تم  قد  و 

وفي) ((3(3 نونبر) (33 الختماية بتم يخ)

 - م   ،) قم) )3م) زنقة) (، حي السواني)

93333)طنجة املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (34 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)38964).

69Iمم
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MANFALOUTI IMMOBILIER

 MANFALOUTI
IMMOBILIER

إعالن اتعدد القرا ات

MANFALOUTI IMMOBILIER

47 زنقة اصطفى املنفلوطي الطمبق 

السمبع الرقم م4 الدا  البيضمء، 

33)3)، الدا  البيضمء املغرب

  MANFALOUTI IMMOBILIER

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: 47 زنقة 

اصطفى املنفلوطي الطمبق السمبع 

الرقم م4 الدا  البيضمء 33)3) 

الدا  البيضمء املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م37883.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في))م)أكتوبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)

ان) كل  حصص  تفويت  اميلي:)

والسيدة) إبراهيمي  السعيد  السيد 

نمدية بنعمر التي يمتلكونهم في شركة)

 MANFALOUTI IMMOBILIER

وذلك) 333م)حصة،) والتي اجموعهم)

لفمئدة السيد كركو3 كريم.

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

ذات) شركة  ان  الشركة  تحويل 

إلى شركة ذات) املسؤولية املحدودة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

على) ينص  الذي  (:3 قرا   قم)

السمبق) املسير  .استقملة  اميلي:)

إبراهيمي ان اهماه) السعيد  السيد 

السيد) وتعيين  كمسيرللشركة 

كركو3 كريم كمسير وحيد للشركة)

ملدة غير احدودة.واعطمء)براءة الذاة)

للمسير السمبق.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

الذي ينص على) (:6 بند  قم بند)

السيد) الوحيد‘) الشريك  اميلي:)

ابلغ) للشركة  يدفع  كريم  كركو3 

امئة ألف د هم.

ينص) الذي  (:7 بند) بند  قم 
ابلغ) تحديد  تم  اميلي:) على 
د هم) ألف  بممئة  الشركة   أسممل 
ألف) مإلى  ان) 33333,33ماقسمة 
)33م)  امئة) ( بقيمة) حصة  )333م))
إلى) م) ان) ارقمة  (، انهم) لكل  د هم 
للسيد) واخصصة  ادفوعة  333م)

كركو3 كريم.
ينص) الذي  (:4( بند) بند  قم 
تم تعيين السيد كركو3) على اميلي:)
كريم بمو 9 القمنون كمسير وحيد)

للشركة لفترة غير احددة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
م3  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)755674.
73Iمم

Immofid

AKHDIM FOOD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
AKHDIM FOOD شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي احل  
بملطمبق السفلي التجزئة  49م  
املجموعة  ج  زنقة 83  قم  85  

االلفة الحي الحسني  - 3333) الدا  
البيضمء  املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م48967

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AKHDIM FOOD
:)اقمول في) غرض الشركة بإيجمز)

أشغمل البنمء)و األشغمل املختلفة)
نجم ة االملنيوم و الحديد

التغدية العماة.
احل)) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
49م   ( التجزئة) السفلي  بملطمبق 
  85 ( 83) قم) زنقة) ( ج) ( املجموعة)
االلفة الحي الحسني))-)3333))الدا )

البيضمء))املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
فضيلي) الواحد  عبد  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
فضيلي) الواحد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))زنقة)83)) قم)85)اجموعة)
الدا ) ((3333 البيضمء) االلفة  ج 

البيضمء))املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
فضيلي) الواحد  عبد  السيد 
عنوانه)ا))زنقة)83)) قم)85)اجموعة)
لدا ) ((3333 البيضمء) االلفة  ج 

البيضمء))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3)7653.

Iم7مم

ائتممنية فيداكم،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SEVKIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتممنية فيداكم، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شم ع العركوب  قم م4-3)77 
صندوق البريد  قم 46م، 73333، 

الداخلة املغرب

SEVKIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

العركوب  قم م4-3)77 - 73333 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7339م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SEVKIM

و) بيع  (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

شراء,)كراء)اال ا�سي.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 73333  - 4)77-م3  العركوب  قم)

الداخلة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 SEVERINE GIANOTTI السيدة)

د هم) 33م) بقيمة) حصة  (: 533

للحصة.

 SIMON KIMBERLEY السيدة)

ANTINEA :  533)حصة بقيمة)33م 

د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

 SEVERINE GIANOTTI السيدة)

الز قطوني) شم ع  ((43 عنوانه)ا))

طمبق)4)شقة)4 3333))الدا  البيضمء)

املغرب.

 SIMON KIMBERLEY السيدة)

ANTINEA)عنوانه)ا))-)-)-)فرنسم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
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 SEVERINE GIANOTTI السيدة)

الز قطوني) شم ع  ((43 عنوانه)ا))

طمبق)4)شقة)4 3333))الدا  البيضمء)

املغرب

 SIMON KIMBERLEY السيدة)

ANTINEA)عنوانه)ا))-)-)-)فرنسم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 34 بتم يخ) ( االبتدائية بوادي الده9)

فبراير)م)3))تحت  قم)93م.

I)7مم

RIM FINANCIAL

 EVOLUTION

CONTRACTORS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL

387 شم ع احمد الخماس الطمبق 

5  قم 4م ، 3333)، الدا  البيضمء 

املغرب

 EVOLUTION CONTRACTORS

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي )33 شم ع 

ابراهيم الروداني الطمبق الثمني 
 قم )م  املعم يف - 83م3) الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

493485

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 EVOLUTION CONTRACTORS

. SARL
اقمول) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اعممل اتنوعة او انشمءات).

 33( (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع ابراهيم الروداني الطمبق الثمني)
الدا ) 83م3)) (- املعم يف) ( )م)  قم)

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: يمسين البوخم ي) ( السيد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: ( السيد يوسف الو يم�سي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد))يمسين البوخم ي عنوانه)ا))

اقماة االبرا  عمم ة د طمبق)6)شقة)م 

اكر  شم ع بن تمشفين ع))ب)73)3) 

الدا  البيضمء)املغرب.

الو يم�سي)) يوسف  السيد 

شقة) ا6) كريم  بنو  اقماة  عنوانه)ا))

كمليفو نيم)) الوازيس  طريق  م3))

53م3))الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد))يمسين البوخم ي عنوانه)ا))

اقماة االبرا  عمم ة د طمبق)6)شقة)م 

اكر  شم ع بن تمشفين ع))ب)73)3) 

الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)4)7663.

73Iمم

SOCIETE FIDAV SARL

 PROPHYTO HAKAM SARL

AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمم ة 3م شقة 3 

املدينة الجديدة ، 53333، اكنم3 

املغرب

 PROPHYTO HAKAM SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي كراج  قم 

35 زنقة السعديين الحي الصنمعي م 

ج  - 53333 اكنم3 املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م)433.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)8))د نبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
السعديين) زنقة  (35 »كراج  قم)

 53333 (- ( ج) م  الصنمعي  الحي 

املنطقة) (II 3.م« إلى) اكنم3 املغرب«)

سيدي) أكروبوليس  الصنمعية 

 53333 (- ( ( ( ( سليممن اول الكيفمن)

اكنم3))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (33 بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)579.

74Iمم

Jacob(&(Taleb(Partners

 Jacob & Taleb Partners - J&T
Partners

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Jacob & Taleb(Partners

شم ع أبو بكر القمد ي ، إقماة 

األحفمد ، ابنى ب ، شقة 6 ، 

53)3)، الدا  البيضمء اململكة 

املغربية

 Jacob & Taleb(Partners - J&T

Partners شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م 

شم ع الحرية الدو  الثملث شقة 

5 - 3353) الدا  البيضمء اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

486885

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 Jacob (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.&(Taleb(Partners(-(J&T(Partners

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

االستشم ات اإلدا ية.

3م)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

الحرية الدو  الثملث شقة)5 - 3353) 

الدا  البيضمء)اململكة املغربية.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة اليكة يعقوبي عنوانه)ا))

 4 شقة) (، (5 ابنى) (، هرهو ة) سكن 

3333)م)تمم ة اململكة املغربية.

الطمل9) أاين  توفيق  السيد 

القمد ي،) بكر  ابو  شم ع  عنوانه)ا))

شقة) (، ب) ابنى  (، األحفمد) إقماة 

اململكة) البيضمء) الدا   ((3(53  6

املغربية.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة اليكة يعقوبي عنوانه)ا))

 4 شقة) (، (5 ابنى) (، هرهو ة) سكن 

3333)م)تمم ة اململكة املغربية

(- بتم يخ) ( تم اإليداع القمنوني ب-)

تحت  قم)-.

75Iمم
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 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

MASDAR SAHARA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre(de(developpment
profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc
MASDAR SAHARA شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي االال 

زنقة ابو العم�سي  قم 43)  - 73333 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
77م35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) مم)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MASDAR SAHARA
اعدات) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
واستيراد وتصدير العقم ات املكتبية.

عنوان املقر اال تممعي):)حي االال)
زنقة ابو العم�سي  قم)43)  - 73333 

العيون املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: وداد) افيدة  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) وداد  افيدة  السيدة 
 3( الوحدة) حي  5م) 4م) قم) زنقة)

العيون)73333)العيون املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) وداد  افيدة  السيدة 
 3( الوحدة) حي  5م) 4م) قم) زنقة)

العيون)73333)العيون املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)444/21.
76Iمم

TH CONSULTING

 IMPRIMERIE FABRIQUANT
DU LIVRE-I.F.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفمة شريك

TH CONSULTING
 (6BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

 IMPRIMERIE FABRIQUANT DU
LIVRE-I.F.L  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي املنطقة 
الصنمعية أوالد صملح تجزئة  م8 
بوسكو ة - 83م3) الدا  البيضمء 

املغرب.
وفمة شريك

 قم التقييد في السجل التجم ي 
7م53.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
م)3))تم اإلعالم) ينمير) 3م) املؤ خ في)
بوفمة الشريك سيدي احمد))القمد ي)
الحسني و توزيع حصصه على الو ثة)
)لرسم اإل اثة املؤ خ في)36)غشت)

ً
تبعم

3)3))بملشكل األتي):
السيد)ة))شريفة))كنوني))،))3.753 

حصة).
القمد ي) هشمم  السيد)ة))

الحسمني))،))6.563)حصة).
السيد)ة))أاين القمد ي الحسمني،))

6.563)حصة).
القمد ي) أاينة  السيد)ة))

الحسمني،))م8).3)حصة).

السيد)ة))فمطمة الزهراء)القمد ي)
الحسمني))،))م8).3)حصة).

القمد ي) سمية  السيد)ة))
الحسمني،))م8).3)حصة).

القمد ي) حنمن  السيد)ة))
الحسمني،))م8).3)حصة).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))9م765.
77Iمم

espace(finance

BENERGY بنيرجي
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

espace(finance
34) شم ع إايل زوال إقماة الكرم 

 قم ) الدا  البيضمء، 3333)، الدا  
maroc البيضمء

بنيرجي BENERGY شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م زنقة 
أحمد املجمطي إقماة األل9 الطمبق 
األول  قم 8 املعم يف الدا  البيضمء 

53)3) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
487973

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
بنيرجي) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.BENERGY
تجم ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املحروقمت.
زنقة) 3م) (: عنوان املقر اال تممعي)
أحمد املجمطي إقماة األل9 الطمبق)

املعم يف الدا  البيضمء) (8 األول  قم)

53)3))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

333.333.م)د هم،)اقسم كملتملي:

((: بوزكري) الشريف  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  3.333م)

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد الشريف بوزكري عنوانه)ا))

34))شم ع إايل زوال بلفدير)3333) 

الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد الشريف بوزكري عنوانه)ا))

34))شم ع إايل زوال بلفدير)3333) 

الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)763744.

78Iمم

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

 SOCIETE ESSENTIEL DES

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre(de(developpment

profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc

 SOCIETE ESSENTIEL DES

TRAVAUX DIVERS  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

برشيد حي الرالة ) العيون - 73333 

العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م7م35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) مم)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 SOCIETE ESSENTIEL DES

. TRAVAUX DIVERS

أعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البنمء)الهند�سي املدني.

زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

برشيد حي الرالة)))العيون)-)73333 

العيون املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: بم ودي) زكريمء) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا))) بم ودي  زكريمء) السيد 

 73333 ( ( بلوك د الوحدة) ((63  قم)

العيون املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا))) بم ودي  زكريمء) السيد 

 73333 الوحدة) د  بلوك  ((63  قم)

العيون املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)443/21.

79Iمم

)شيشم سعيد احمس9 اعتمد بملرشيدية

BEN LHAJ FIDELITE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شيشم سعيد احمس9 اعتمد 
بملرشيدية

57 زنقة اوالي عبد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

333)5، الرشيدية الرشيدية
BEN LHAJ FIDELITE  شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي بلوك 8 

الرقم 493 عين العمطي م الرشيدية 
- 333)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
4485م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. LHAJ FIDELITE
نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
االشغمل) الغير-) لحسمب  البضمئع 

املختلفة)-)كراء)االت واعدات.
 8 بلوك) (: عنوان املقر اال تممعي)
م)الرشيدية) 493)عين العمطي) الرقم)

- 333)5)الرشيدية املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
33م  ( (: ( السيد بن الحمج يوسف)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

يوسف) الحمج  بن  السيد 

عنوانه)ا))فيال)3))تجزئة عين العمطي)

الرشيدية) (5(333 الرشيدية) ((

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

يوسف) الحمج  بن  السيد 

عنوانه)ا))فيال)3))تجزئة عين العمطي)

الرشيدية) (5(333 الرشيدية) ((

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 39 بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م5م.

Iم8مم

QUALIMAINT SARL AU

GREEN EXTRACT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

QUALIMAINT SARL AU

 N° 15, Rue(Lalla(Amina,

 Bureaux(les(IRIS(Bureau1

 CHAMP(DE(COURE(N° 15, Rue

 Lalla(Amina, Bureaux(les(IRIS

 Bureau1 CHAMP(DE(COURE،

30000، FES(MAROC

GREEN EXTRACT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : تجزئة 

))م الحي الصنمعي سيدي ابراهيم 

فم3 - 33333 فم3 املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5م)47.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) ((3(3 نونبر) (34 املؤ خ في)

ذات) شركة  (GREEN EXTRACT

ابلغ  أسمملهم) املحدودة  املسؤولية 

اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)

اإل تممعي تجزئة)))م)الحي الصنمعي)

33333)فم3) (- سيدي ابراهيم فم3)

على) الخسمئر  لتراكم  نتيجة  املغرب 

ادا  السنوات املمضية.)عدم تحقيق)

املبيعمت انذ التأسيس..

و عين:

و) بنمو�سى  ( احسن) السيد)ة))
عنوانه)ا))6)زنقة أبو عالء)زهر ش))4 

املستشفيمت) حي  الفتح  ديم   اقماة 

املغرب) فم3  (33333 البيضمء)

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

تجزئة) وفي  ((3(3 نونبر) (34 بتم يخ)

ابراهيم) الحي الصنمعي سيدي  ))م)

فم3)-)33333)فم3 املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((8 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)483/021.

I)8مم

SOCIETE FIDAV SARL

SIWERGY MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمم ة 3م شقة 3 

املدينة الجديدة ، 53333، اكنم3 

املغرب

SIWERGY MAROC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 3) 

اكر  حي االال بالد زيدان وسالن - 

53333  اكنم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

44985

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) 8م3)) ام 3) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SIWERGY MAROC SARL

أشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اتنوعة)

أشغمل كهربمئية.
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أشغمل الصرف الصحي والطريق.
 (3 :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
(- اكر  حي االال بالد زيدان وسالن)

53333))اكنم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: ( اصطفى  حلي) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد عثممن  حلي)):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ( السيد اصطفى  حلي)
 365 افران  قم) زنقة  الريمض  حي 

ويسالن)53333)اكنم3 املغرب.
عنوانه)ا)) ( عثممن  حلي) السيد 
365)زنقة افران حي الريمض ويسالن)

53333)اكنم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( السيد اصطفى  حلي)
 365 افران  قم) زنقة  الريمض  حي 

ويسالن)53333)اكنم3 املغرب
عنوانه)ا)) ( عثممن  حلي) السيد 
365)زنقة افران حي الريمض ويسالن)

53333)اكنم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
أبريل) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

8م3))تحت  قم)493م.
83Iمم

AM CONSULTING

 FERME PEDAGOGIQUE
RANIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 FERME PEDAGOGIQUE RANIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي 6),زنقة 

ار3 السلطمن، الشقة 3،الطمبق 
األول   - 3493)  الدا  البيضمء 

املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م38م44.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
م)3))تقر  حل) 8))فبراير) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  FERME PEDAGOGIQUE RANIA
د هم) 33.333م) ابلغ  أسمملهم)
6),زنقة) اإل تممعي) اقرهم  وعنوان 
3،الطمبق) الشقة) السلطمن،) ار3 
البيضمء) الدا   ( ((3493 (- ( ( األول)
غيمب أي نشمط) (: نتيجة ل) املغرب 

تجم ي
6),زنقة) و حدد اقر التصفية ب)
3،الطمبق) الشقة) السلطمن،) ار3 
األول)-)3493)))الدا  البيضمء)املغرب.)

و عين:
عبدان) ( نر س) السيد)ة))
(، يسرى) )م) ،يسرى) (( وعنوانه)ا))
 8 ،شقة) (( طمبق)  نمن كمليفو ني،)
الدا البيضمء) 53م)) ،كمليفو ني،)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة و احل تبليغ العقود والوثمئق)

املتعلقة بملتصفية):)-
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م76547.
84Iمم

لوكسر للحسمبمت

كروب سيفر ترونز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسمبمت
م4 شم ع بركمن الطمبق الثمني  قم 4 

، 63333، و دة املغرب
كروب سيفر ترونز شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 63 زنقة 
ا دير واد النمشف سيدي اعمفة  - 

63333 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

36537

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 أكتوبر) م))

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

كروب) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

سيفر ترونز.

القيمم) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

بنقل البضمئع.
زنقة) (63 (: عنوان املقر اال تممعي)

(- ( ا دير واد النمشف سيدي اعمفة)

63333)و دة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد السيد احمد انس سيفر):))

533)حصة بقيمة)33م)د هم للحصة)

 533 ( (: السيد السيد فواد سيفر)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

)السيد السيد احمد انس سيفر):)

533)بقيمة)33م)د هم.

 533 (: السيد السيد فواد سيفر)

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد السيد احمد انس سيفر)
عنوانه)ا))63)زنقة ا دير واد النمشف)

سيدي اعمفة))63333)و دة املغرب.

سيفر) فواد  السيد  السيد 

عنوانه)ا))حي الهنمء)3)تجزئة لعلج حي)

السالم عوينت السراق)69م 63333 

و دة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد السيد احمد انس سيفر)
عنوانه)ا))63)زنقة ا دير واد النمشف)

سيدي اعمفة))63333)و دة املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)487.

85Iمم

AM CONSULTING

OFFICE ZAKI
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

OFFICE ZAKI  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي م)، زنقة 

الجنيد ، إقماة البيضمء، العمم ة 

م، الطمبق الثمني،  - 33)3) الدا  

البيضمء املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

753م36.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

3)3))تقر  حل) 9))د نبر) املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

   OFFICE ZAKI الوحيد) الشريك 

د هم) 33.333م) ابلغ  أسمملهم)

زنقة) م)،) وعنوان اقرهم اإل تممعي)

العمم ة) البيضمء،) إقماة  (، الجنيد)

الدا ) ((3(33 (- ( الطمبق الثمني،) م،)

:)غيمب أي) البيضمء)املغرب نتيجة ل)

نشمط تجم ي

و حدد اقر التصفية ب)م)،)زنقة)

العمم ة) البيضمء،) إقماة  (، الجنيد)

الدا ) ((3(33 (- ( الطمبق الثمني،) م،)

البيضمء)املغرب.)

و عين:

و) املنصف  ( ( زكريم) ( السيد)ة))

عنوانه)ا))حي النهضة))33333)أوطمط)

الحمج املغرب كمصفي))ة))للشركة.
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وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765467.
87Iمم

ESSAADAOUI NAJAH

KRISTAS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESSAADAOUI NAJAH
 AIN(AOUDA(AIN(AOUDA،

 12100، AIN(AOUDA  TEMARA
MAROC

KRISTAS شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
سيدي لعربي عمم ة 973)  قم 5م 
عين عودة عين عودة 33م)م عين 

عودة تمم ة  املغرب 
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
335م3م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  9م3)) ينمير) مم)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.KRISTAS
بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وتركي9 املصمعد
خدامت اتنوعة
)اعممل اختلفة

السبمكة) البنمء) اعممل   ميع 
والنجم ة و الدهنمت الكهربمئية))

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

5م  973)) قم) سيدي لعربي عمم ة)

عين) 33م)م) عودة) عين  عودة  عين 

عودة تمم ة))املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) نوحي  خملد  السيد 

 (973 عمم ة) لعربي  سيدي  تجزئة 

 قم)5م)عين عودة)33م)م)عين عودة)

تمم ة))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) خملد  نوحي  السيد 

 (973 عمم ة) لعربي  سيدي  تجزئة 

 قم)5م)عين عودة)33م)م)عين عودة)

تمم ة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمم ة))بتم يخ)-)تحت  قم)-.

89Iمم

FIDUSMAN

 TAZI DECORATION ET

TABICIE

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUSMAN

 RUE(DAMAS 1 ERE(ETAGE.67

 BERRECHID 67.RUE(DAMAS

 1 ERE(ETAGE(BERRECHID،

26100، BERRECHID(MAROC

  TAZI DECORATION ET TABICIE

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 67 شم ع 

دام3 الطمبق االول برشيد 33م6) 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

4647م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 TAZI (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

. DECORATION ET TABICIE

أعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الديكو  وتنظيم الحفالت).

67)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

33م6)  دام3 الطمبق االول برشيد)

برشيد املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: سعيد) التمزي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

333م  (: سعيد) التمزي  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) سعيد  التمزي  السيد 

بلوك ف الحي الحسني برشيد) (356

33م6))برشيد املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سعيد  التمزي  السيد 

بلوك ف الحي الحسني برشيد) (356

33م6))برشيد املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

م)3))تحت  قم)59م.

Iم9مم

Medall-Project

COJIRA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  STE COJIRA SARL A.U 
 » كو يرا « شركة 

بمقت�سى القمنون األسم�سي املؤ خ)
تم) بإنزكمن  م)3)) فبراير) (3( ب)
املسؤولية) احدودة  شركة  تأسيس 

بشريك وحيد صفمتهم كمم يلي:)
 STE COJIRA SARL التسمية:)
ذات شريك) »ش.م.م.) »كو يرا) (A.U

وحيد.
اوضوع الشركة:)استيراد وتصدير)

املنتجمت الز اعية.)
شم ع) ((5( اال تممعي:) قم) املقر 
إبن الهيثم املنطقة الصنمعية تمسيال)

انزكمن أكمدير الكبير.
33.333م    الشركة:)  أسممل 
د هم اقسمة إلى)333م)حصة))ألف)

حصة))بقيمة)33م)د هم للواحدة.
333م  ب) الشركمء:) ياللي  بحي 

حصة.
كمسير) املسير:) ياللي  بحي 

للشركة ودلك ملدة غير احدودة.
بتم) املمئة  في  خمسة  األ بمح:)
قبل) قمنوني  كمحتيمطي  خصمهم 

تقسيم األ بمح.
التجم ي) بملسجل  التسجيل  تم 
بتم يخ) بإنزكمن  االبتدائية  بمملحكمة 
38)فبراير)م)3))تحت  قم357)).                                              

I)9مم

BDO

BDO ADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرا  نشمط الشركة

BDO
 119Bd(Abdelmoumen، 5ème

 Etage(N° 38، Casablanca
 20360 ، 20340، CASABLANCA

MAROC
 BDO ADVISORY

 »شركة ذات املسؤولية املحدودة«
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وعنوان اقرهم اال تممعي: 
 119Boulevard(Abdelmoumen,

 5ème(étage, Bureau(n°40 -
.20340 Casablanca(Maroc

»استمرا  نشمط الشركة«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.337467
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
تقر  ام) ((3(3 د نبر) (37 املؤ خ في)

يلي:
الشركة  غم) حل  بعدم  قرا   م.)

الخسمئر املسجلة.
الشركة) تخفيض  أسممل  (.(

بمبلغ يسموي)33,م)د هم
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
 (9 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم))76333.
93Iمم

ADVOLIS

EST FID COM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

EST FID COM شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي النهم  
زنقة م3  قم 49 - 63333 و دة 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م3656

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 EST (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.FID COM
تسويق) (- (: غرض الشركة بإيجمز)

املنتجمت الغذائية.
عنوان املقر اال تممعي):)حي النهم )
و دة) (63333  -  49 م3) قم) زنقة)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: اخلص) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) اخلص  احمد  السيد 
يوسف) ايت  بوعفيف  سيدي  اركز 

اوعلي)333)3)الحسيمة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اخلص  احمد  السيد 
يوسف) ايت  بوعفيف  سيدي  اركز 

اوعلي)333)3)الحسيمة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)5)5.
94Iمم

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

 FRIGO KANDOUL
SIDIKHIAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 فع  أسممل الشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
 FRIGO KANDOUL SIDIKHIAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع عبد 
الكريم الخطمبي  عمم ة بن او�سى 
الكواش الطمبق ) 33333 فم3 

املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9م637.
العمم) الجمع  بمقت�سى 
ينمير) ((3 في) املؤ خ  اإلستثنمئي 
الشركة) تم  فع  أسممل  م)3))
د هم«) »3.333,33)م) قد ه) بمبلغ 
إلى) د هم«) »33.333,33م) ان) أي 
طريق) عن  د هم«) (((3.333,33«
لألسهم) اإلسمية  القيمة  ) فع  (:

املو ودة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)674.
95Iمم

BDO

 TNS MOBILE
 INTERNATIONAL BRANCH

IN MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

BDO
 119Bd(Abdelmoumen، 5ème

 Etage(N° 38، Casablanca
 20360 ، 20340، CASABLANCA

MAROC
 TNS MOBILE INTERNATIONAL
BRANCH IN MOROCCO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 

 Casablanca(Business(Center(Lot
 n°2, Lotissement(Mandarouna

300, 6ème(étage, Sidi-
 Maarouf, BP 20270 - 20520

.CASABLANCA MAROC
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
857م36.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)5))نونبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
 Casablanca(Business(Center(Lot«
 n°2,( Lotissement( Mandarouna
 300,(6ème(étage,(Sidi-Maarouf,
 BP (3(73 - (35(3 CASABLANCA

 Complexe(Green((:«(إلى(»MAROC

 Works,( 5ème( étage,( Immeuble

 A,(Bureau(n°A20,(Ain(Chok,(109

Route( Bouskoura( Drabna( Sidi-

  Maarouf((-(20520(CASABLANCA

.»MAROC

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)763795.

96Iمم

ADVALORIS

ECO-GREEN POWER

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

 فع  أسممل الشركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

ECO-GREEN POWER شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

اد يس حرتي  قم املبنى )6 شقة م3 

املر�سى. - 73343  العيون املغرب.

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.37337

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) م)3)) ينمير) (35 في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»933.333)د هم«)أي ان)»33.333م 

عن) د هم«) »333.333.م) إلى) د هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م3)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)320/2021.

97Iمم
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SOCIETE FIDAV SARL

STE PHYTO NADA SARL
إعالن اتعدد القرا ات

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعديين عمم ة 3م شقة 3 

املدينة الجديدة ، 53333، اكنم3 

املغرب

STE PHYTO NADA SARL  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي:  قم 4م 

القطم ات طريق فم3 ويسالن  - - 

اكنم3  املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.3(363

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)37)ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

الذي) حصص:) تفويت  قرا   قم 

53)-)حصة للسيد) ينص على اميلي:)

السيد) العكراوي عبد االاله لصملح 

حكمم سعيد الحمال لبطمقة التعريف)

 (53 و) (JE(36(96 الوطنية  قم)

حصة للسيد السويني خليد لصملح)

السيد حكمم سعيد الحمال لبطمقة)

و) (JE(36(96 التعريف الوطنية  قم)

زهو ) الصويني  للسيدة  حصة  ((53

لصملح السيد حكمم سعيد الحمال)

الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 

للسيدة) حصة  ((53 و) (JE(36(96

الصويني نعيمة لصملح السيد حكمم)

التعريف) لبطمقة  الحمال  سعيد 

الوطنية  قم)JE(36(96.))))))))بملتملي)

الرأسممل اال تممعي للشركة))حدد في))

33333.33م)د هم اوزع على الشكل)

333م  السيد حكمم سعيد) (- التملي:)

حصة قيمة الواحدة)33م)د هم.

القمنوني) الشكل  تغيير  قرا   قم 

للشركة):)الذي ينص على اميلي:)تغيير)

 STE ان) للشركة  القمنوني  الشكل 

 STE إلى) ( ( ( (PHYTO NADA SARL

.  PHYTO NADA SARL AU

الشركة:) اسير  تغيير  قرا   قم 
الذي ينص على اميلي:)استقملة املسير)
العكراوي عبد االاله و تعيين حكمم)

سعيد كمسير  ديد للشركة.
الذي) اإلاضمء:) تغيير  قرا   قم 
لحكمم) اإلاضمء) اميلي:) على  ينص 

سعيد فقط.
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)

تقسيم  أسممل الشركة
على) ينص  الذي  4م:) بند  قم)

اميلي:)اسير الشركة
بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

الشكل القمنوني للشركة)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)763.
98Iمم

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

STE AIT ALI OUHASSOU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 Sté(Fiduciaire(d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،
32000، AL(HOCEIMA(MAROC
STE AIT ALI OUHASSOU شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 53 و اء 
شم ع طنجة بمركز الحرفيين 

واالنشطة املهنية اازو ن - 33333 
الحسيمة املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.833

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 د نبر) 4م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
وقدو ) اوح  )ة)) السيد) تفويت 
33م  حصة ا تممعية ان أصل) 7م)
الحوسين) )ة)) السيد) ( حصة لفمئدة)

وقدو  بتم يخ)36)ينمير)م)3).

تفويت السيد))ة))فريدة القدو ي)
33م  حصة ا تممعية ان أصل) 3م)
الحوسين) )ة)) السيد) ( حصة لفمئدة)

وقدو  بتم يخ)36)ينمير)م)3).
وقدو ) لبنى  )ة)) السيد) تفويت 
33م  حصة ا تممعية ان أصل) 3م)
الحوسين) )ة)) السيد) ( حصة لفمئدة)

وقدو  بتم يخ)36)ينمير)م)3).
وقدو ) نجالء) )ة)) السيد) تفويت 
33م  حصة ا تممعية ان أصل) 3م)
الحوسين) )ة)) السيد) ( حصة لفمئدة)

وقدو  بتم يخ)36)ينمير)م)3).
وقدو ) أيوب  )ة)) السيد) تفويت 
33م  حصة ا تممعية ان أصل) ((3
الحوسين) )ة)) السيد) ( حصة لفمئدة)

وقدو  بتم يخ)36)ينمير)م)3).
علي) احمد  )ة)) السيد) تفويت 
ان) ا تممعية  حصة  ((3 وقدو )
)ة)) السيد) ( 33م)حصة لفمئدة) أصل)
ينمير) (36 بتم يخ) وقدو   الحوسين 

م)3).
وقدو ) الك  )ة)) السيد) تفويت 
33م  حصة ا تممعية ان أصل) 3م)
الحوسين) )ة)) السيد) ( حصة لفمئدة)

وقدو  بتم يخ)36)ينمير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بملحسيمة))بتم يخ)7))ينمير)

م)3))تحت  قم)م3.

99Iمم

EL OUARGHI ORIENT SERVICES SARL AU

 EL OUARGHI ORIENT
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 EL OUARGHI ORIENT
SERVICES SARL AU

حي الهنمء  قم ج 39 حم�سي بالل 
 رادة ، 64553،  رادة املغرب

 EL OUARGHI ORIENT
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي الهنمء 

 قم ج 39 حم�سي بالل  رادة - 
64553  رادة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5م365

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.OUARGHI ORIENT SERVICES

 NEGOCE(:(غرض الشركة بإيجمز

EN MATIERE D’IMMOBILIER

ALIMENATATION GENERALE

MARCHAND DE GAZ

 TRAVAUX DIVERS DE

.CONSTRUCTION

عنوان املقر اال تممعي):)حي الهنمء)

(- بالل  رادة) حم�سي  (39 ج)  قم 

64553) رادة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

حي) السيد حديني عمر عنوانه)ا))

حم�سي بالل  رادة) الهنمء) قم ج39)

64553) رادة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

حي) السيد حديني عمر عنوانه)ا))

حم�سي بالل  رادة) الهنمء) قم ج39)

64553) رادة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) (38 بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)453.

33I)م
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CAF MAROC

TANABTOUL TEX
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
TANABTOUL TEX  شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة واد 
زيز الرقم 3) اقماة كمسطيم الطمبق 

الثمني  قم 3م - 93333 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3347مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (34
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. TANABTOUL TEX
صنع) ( (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املالبس الجمهزة.
زنقة واد) (: عنوان املقر اال تممعي)
اقماة كمسطيم الطمبق) ((3 زيز الرقم)
طنجة) (93333  - 3م  الثمني  قم)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد احمد نبيل الغربي):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

الغربي) نبيل  احمد  السيد 

عنوانه)ا))6))شم ع االامم اسلم  قم)

3م 93333)طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

الغربي) نبيل  احمد  السيد 

عنوانه)ا))6))شم ع االامم اسلم  قم)

3م 93333)طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)494م.

Iم3)م

LZ EXPERTS

SOSTRANA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LZ EXPERTS

 rue(Ibn(Al(Moualim ، 20050، ,4

Casablanca(Maroc

SOSTRANA MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

) شم ع الشفشموني املنطقة 

الصنمعية البرنو�سي - 3333)  الدا  

البيضمء املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م)336).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) ((3(3 نونبر) (39 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

تفويت السيد))ة)))العربي))أبو  ازق)

أصل) ان  ا تممعية  حصة  (4.333

)ة))) السيد) ( لفمئدة) حصة  (4.333

 35 بتم يخ) (ZIEGLER MAROC SA

أكتوبر)3)3).

عفيري) ( عمر) )ة)) السيد) تفويت 

أصل) ان  ا تممعية  حصة  (4.333

)ة))) السيد) ( لفمئدة) حصة  (4.333

 39 بتم يخ) (ZIEGLER MAROC SA

نونبر)3)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765659.

I)3)م

MANAGEMENT AND CONSULTING 

 HOCEIMA DES PRODUITS
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

9م,شم ع  بل هبري ,اازو ن ، 
53))3، الحسيمة املغرب

 HOCEIMA DES PRODUITS
DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي : حي 

سيدي عمبد الحسيمة - 333)3 
الحسيمة املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.(393
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر ) 9م3)) د نبر) ((8 في) املؤ خ 
 HOCEIMA DES PRODUITS حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (DIVERS
33.333م  ابلغ  أسمملهم) املحدودة 
اإل تممعي حي) د هم وعنوان اقرهم 
 3(333 (- الحسيمة) عمبد  سيدي 
الحسيمة املغرب نتيجة لقرا  الحل)

املبكر للشركة.
و عين:

اإلد ي�سي) ( هشمم) السيد)ة))
اإلنبعمث) شم ع  (38 عنوانه)ا)) و 
الحسيمة املغرب) (3(333 الحسيمة)

كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
حي) وفي  ((3(3 د نبر) ((6 بتم يخ)
 3(333 (- الحسيمة) (، عمبد) سيدي 

الحسيمة املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملحسيمة))بتم يخ)5))ينمير)

م)3))تحت  قم)4).

34I)م

FIDUCIAIRE MOGADOR

SAKAN PERFECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،

Essaouira(Maroc

SAKAN PERFECT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي املحل 

التجم ي  قم 9م سوق خميس 

اسكملة  - 44333 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5569

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SAKAN PERFECT

انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
عقم ي

اقمول اشغمل اتنوعة او البنمء).

املحل) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

خميس) سوق  9م) التجم ي  قم)

اسكملة))-)44333)الصويرة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد يوسف ابربم ):))343)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد لحسن ابربم ):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد يونس كسمم):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
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عنوانه)ا)) ابربم   يوسف  السيد 
 83333 ( )3)حي فونتي) قطمع بي  قم)

اكمدير املغرب.
 rue((السيد لحسن ابربم  عنوانه)ا
 de( brsse( n°( 5( ( ( 93000( bobigny

.France
السيد يونس كسمم عنوانه)ا)) قم)
الصويرة) (43333 ( تجزئة ازلف) ((93

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ابربم   يوسف  السيد 
 83333 ( )3)حي فونتي) قطمع بي  قم)

اكمدير املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملصويرة))بتم يخ)5م)فبراير)

م)3))تحت  قم)57/2021.
35I)م

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 STE TERRE HEUREUSE
TRANS

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقماة لينم الرقم 76 زاوية شم ع 
طمنطمن وشم ع لبنمن لطمبق التمسع 

طنجة ، 93333، طنجة املغرب
 STE TERRE HEUREUSE TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 
الز قطوني اقماة )3 شقة   قم 

9) الطمبق االول - 93333 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3335مم

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TERRE HEUREUSE TRANS
النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البري الوطني والدولي للبضمئع.
زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 (9 ) قم) )3)شقة) الز قطوني اقماة)
الطمبق االول)-)93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
(: حمودي) شعالن  هند  السيدة 

333م)بقيمة)33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
حمودي) شعالن  هند  السيدة 
عبد) ابن  فيصل  شم ع  عنوانه)ا))
فلو ي) فمل  الضحى  ارك9  العزيز 
طنجة) (93333  3( شقة) ((3 عمم ة)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
حمودي) شعالن  هند  السيدة 
عبد) ابن  فيصل  شم ع  عنوانه)ا))
فلو ي) فمل  الضحى  ارك9  العزيز 
طنجة) (93333  3( شقة) ((3 عمم ة)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)488م.
36I)م

CRI MEKNES

 STE LE PROFESSIONNEL
DU PNEU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 STE LE PROFESSIONNEL DU
PNEU شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 5 ، 
طريق الشموية ، شم ع السلطمن 

سيدي احمد بن عبد هللا زيتون  - 
53333 اكنم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
5((33

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE LE(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.PROFESSIONNEL DU PNEU
بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وإصالح اإلطم ات،)أعممل اتنوعة..
(،5 :) قم) املقر اال تممعي) عنوان 
السلطمن) شم ع  (، الشموية) طريق 
(- ( سيدي احمد بن عبد هللا زيتون)

53333)اكنم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: اعيوفي) عيمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) اعيوفي  عيمد  السيد 
59مم  الجديدة  قم) سال  تجزئة 
الجديدة) سال  53ممم) ( احصين)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اعيوفي  عيمد  السيد 
59مم  الجديدة  قم) سال  تجزئة 
الجديدة) سال  53ممم) احصين)

املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)م73.

37I)م

DARAA AUDIT

 SOCIETE

 D›ENGRAISSEMENT DES

DOUKKALA
إعالن اتعدد القرا ات

DARAA AUDIT

6)8 شم ع القد3 عين الشق ، 

3333)، الدا  البيضمء املغرب

 SOCIETE D›ENGRAISSEMENT

DES DOUKKALA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: زاوية 

سميس سيدي إسممعيل 4333م  - 

4333) الجديدة املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.7(47

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)4))د نبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)

املوافقة على اسمهمة السيد) اميلي:)

عمم  عبد الفتمح بجميع أسهمه،)أي)

 AMA سهًمم لصملح شركة) (99.753

HOLDING)وبنمًء)على ذلك املوافقة)

عليهم كشريك.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

عبد) عمم   السيد  اسمهمة  تعويض 

 99753 الفتمح في  ميع أسهمه أي)

 AMA HOLDING(حصة بشركة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم)3م59).

38I)م
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CRI MEKNES

STE PEAK NOGOTIATIONS
إعالن اتعدد القرا ات

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 STE PEAK NOGOTIATIONS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: اإلقماة 

33 الشقة  قم م تجزئة األحمدية 

م - 53333 اكنم3 املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م4836.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3م)فبراير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

ينص) الذي  -م:) قرا   قم)

ان  أسممل) الرفع  (- اميلي:) على 

د هم) (3.553.333.33 الشركة)

بزيمدة) د هم  ( 33.333.33م.4) إلى)

بإصدا ) ذلك  و  د هم  (553.333,33

33م  فئة) ان  حصة  ديدة  (5533

د اهم اكتتبة نقدا

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

ينص) الذي  (:-7  6 بند  قم)

ان  أسممل) الرفع  (- اميلي:) على 

د هم) (3.553.333.33 الشركة)

بزيمدة) د هم  ( 33.333.33م.4) إلى)

بإصدا ) ذلك  و  د هم  (553.333,33

33م  فئة) ان  حصة  ديدة  (5533

د اهم اكتتبة نقدا

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)776 .

39I)م

FIDUCIAIRE

 INDUSTRIAL
TECHNOLOGY SOURCING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
 INDUSTRIAL TECHNOLOGY

SOURCING شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3) زنقة 
أصيلة االطلس الطمبق الثمني اكت9 

م) - 33333 فم3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

87م66
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 INDUSTRIAL TECHNOLOGY

.SOURCING
خدامت) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
و) االستيراد  املعلوامتية,) التجم ة 

التصدير.
زنقة) ((3 (: عنوان املقر اال تممعي)
أصيلة االطلس الطمبق الثمني اكت9)

م) - 33333)فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
 6 عنوانه)ا)) زهير  البقملي  السيد 
))اجموعة) ا تجزئة دليلة) ((( عمم ة)
الضحي زواغة)33333)فم3 املغرب.

عنوانه)ا)) بنخويم  يمسين  السيد 
4م)تجزئة الشرفمء)شقة)7)عين عمير)

33333)فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

 6 عنوانه)ا)) زهير  البقملي  السيد 
))اجموعة) ا تجزئة دليلة) ((( عمم ة)

الضحي زواغة)33333)فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) )م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)-.
3Iم)م

عبد الكريم الشلح

STE MENUICON SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
عمم ة) الذهبي  املنصو   حي 
بلقصيري) اشرع  53م6م،) نصيري،)

املغرب
 STE MENUICON SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي �سي)
 -   39 النخيل  قم) ودادية  لحسن 

53م6م)اشرع بلقصيري))املغرب
اسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

احدودة ذات الشريك الوحيد)
 قم التقييد في السجل التجم ي):)

499
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MENUICON SARL AU
نجم ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
البالستيك) و  املعمدن  و  االملنيوم 

املقوى.
حي �سي) (: عنوان املقر اال تممعي)
 -   39 النخيل  قم) ودادية  لحسن 

53م6م)اشرع بلقصيري))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 
33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: لحسن) بنهكو  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) لحسن  بنهكو  السيد 
4353م  م49   4) قم) الوفمء) تجزئة 

القنيطرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لحسن  بنهكو  السيد 
4353م  م49   4) قم) الوفمء) تجزئة 

القنيطرة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

3م)فبراير)م)3))تحت  قم)73.
Iمم)م

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

STE AIT ALI OUHASSOU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

 Sté(Fiduciaire(d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،
32000، AL(HOCEIMA(MAROC

STE AIT ALI OUHASSOU  شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 53 و اء 

شم ع طنجة بمركز الحرفيين 
واالنشطة املهنية اازو ن 53 

و اء شم ع طنجة بمركز الحرفيين 
واالنشطة املهنية اازو ن 33333 

الحسيمة املغرب.
تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.833

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تم تعيين) 4م)د نبر) املؤ خ في)
اسير  ديد للشركة السيد)ة))وقدو )

لبنى كمسير وحيد.
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تبعم لوفمة املسير.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملحسيمة))بتم يخ)7))ينمير)

م)3))تحت  قم)م3.
I)م)م

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

STE AIT ALI OUHASSOU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القمنوني للشركة

 Sté(Fiduciaire(d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،
32000، AL(HOCEIMA(MAROC
STE AIT ALI OUHASSOU شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوان اقرهم اال تممعي 53 
و اء شم ع طنجة بمركز الحرفيين 

واالنشطة املهنية اازو ن 53 
و اء شم ع طنجة بمركز الحرفيين 
واالنشطة املهنية اازو ن 33333 

الحسيمة .
تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.833

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)4م)د نبر)3)3))تم تحويل)
الشكل القمنوني للشركة ان)»شركة)
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملحسيمة))بتم يخ)7))ينمير)

م)3))تحت  قم)م3.
3Iم)م

CAF MAROC

TRANSFERT DARNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

TRANSFERT DARNA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 5 اجمع 
 يمض طنجة الشطر ب 6 اكزنمية 
سيدي قمسم - 93333 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

967)مم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TRANSFERT DARNA
وسيط) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

تحويل االاوال.
5)اجمع) (: عنوان املقر اال تممعي)
اكزنمية) (6 ب) الشطر  طنجة   يمض 
طنجة) (93333 (- قمسم) سيدي 

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
53)حصة) ( (: ( السيد عمر الهرا3)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
املحمدي) فلو3  ايممن  السيدة 
33م  بقيمة) حصة  (53 ( (: الحسني)

د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
)عنوانه)ا))حي) السيد عمر هرا3)
 ( سيدي البخم ي تجزئة كريمة  قم)

93333)طنجة املغرب.
املحمدي) فلو3  ايممن  السيد 
اقماة) املجد  حي  عنوانه)ا)) الحسني 
3م  )) قم) الطمبق) ((7 احسمن  قم)

93333)طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

املحمدي) فلو3  ايممن  السيدة 

اقماة) املجد  حي  عنوانه)ا)) الحسني 

3م  )) قم) الطمبق) ((7 احسمن  قم)

93333)طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)437م.

4Iم)م

DARAA AUDIT

VIANDE DISTRIBUTION
إعالن اتعدد القرا ات

DARAA AUDIT

6)8 شم ع القد3 عين الشق ، 

3333)، الدا  البيضمء املغرب

VIANDE DISTRIBUTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: زاوية 

سميس سيدي إسممعيل 4333م - 

4333) الجديدة املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.9353

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)4))د نبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)

املوافقة على اسمهمة السيد) اميلي:)

أسهمه،) بجميع  الفتمح  عبد  عمم  

 AMA سهًمم لصملح شركة) (933 أي)

HOLDING)وبنمًء)على ذلك املوافقة)

عليهم كشريك.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

عبد) عمم   السيد  اسمهمة  تعويض 

 933 أي) أسهمه  في  ميع  الفتمح 

 AMA HOLDING(حصة بشركة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم))م59).

5Iم)م

FIDEURA

  RETAIL HUB INNOVATION
FZ LLC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشمء)فرع تمبع للشركة

FIDEURA
 Avenue(HASSAN 1er ,

 Résidence(ANNASR(II, IMM. D.
TEMARA ، 12000، تمم ة املغرب

 RETAIL(HUB(INNOVATION  FZ
LLC شركة ذات املسؤولية املحدودة
 Fujaïrah وعنوان اقرهم اإل تممعي

 Media(Free(Zone, Creative
  Tower, P.O(BOX 4422 - - 4422
 FUJAIRAH EMIRATES ARABES

.UNIES
إنشمء فرع تمبع للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
49435م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)3م)أكتوبر)3)3))تقر  إنشمء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تمبع  ( فرع)
 RETAIL HUB INNOVATION
 4 بملعنوان) الكمئن  و  (MOROCCO
 rue(oued(ziz(3eme(étage(Appt(7
 Agdal( -( 10090( RABAT( MAROC
 DE السيد)ة)) طرف  ان  املسير  و 

. MAZIERES(Philippe
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3965مم.

6Iم)م

اكت9 او�سى  شيد

AMGOUD TRAV
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اكت9 او�سى  شيد
عمم ة م شقة مم زنقة الصويرة 

شم ع احمد الخماس م ج ، 53333، 
اكنم3 املغرب

AMGOUD TRAV شركة ذات 
اسؤولية احدودة

 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي دكمن  قم 

3)م تجزئة  يمض يمسمين طريق 

عين الشقف  - 33333 فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

66(35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AMGOUD TRAV

الهندسة) (: غرض الشركة بإيجمز)

-)واشغمل) -االشغمل الطرقية) املدنية)

البنمء.

عنوان املقر اال تممعي):)دكمن  قم)

3)م)تجزئة  يمض يمسمين طريق عين)

الشقف))-)33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد حميد العز)):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

  ( عنوانه)ا)) العز  حميد  السيد 

 33333 ( ااين طريق ايموزا ) ( تجزئة)

فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

  ( عنوانه)ا)) العز  حميد  السيد 

 33333 ( ااين طريق ايموزا ) ( تجزئة)

فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)7م7.

7Iم)م

DARAA AUDIT

VIANDE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير السنة اململية

DARAA AUDIT
6)8 شم ع القد3 عين الشق ، 
3333)، الدا  البيضمء املغرب

VIANDE DISTRIBUTION »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: زاوية 
سميس سيدي إسممعيل 4333م - 

4333) الجديدة املغرب.
»تغيير السنة اململية«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.9353

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)4))د نبر)3)3)

إلى ان) تقر  تغيير السنة اململية:)
بداية شهر ينمير إلى نهمية شهر د نبر.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم))م59).

8Iم)م

DARAA AUDIT

VIANDE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

DARAA AUDIT
6)8 شم ع القد3 عين الشق ، 
3333)، الدا  البيضمء املغرب

VIANDE DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية 
سميس سيدي إسممعيل 4333م - 

4333) الجديدة املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.9353

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم  فع) ((3(3 د نبر) ((4 في) املؤ خ 
 أسممل الشركة بمبلغ قد ه)»3.333م 
إلى) د هم«) (93.333« أي ان) د هم«)
»33.333م)د هم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم))م59).
9Iم)م

DARAA AUDIT

E-LOGISTIC
إعالن اتعدد القرا ات

DARAA AUDIT
6)8 شم ع القد3 عين الشق ، 
3333)، الدا  البيضمء املغرب
E-LOGISTIC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: زاوية 

سميس سيدي إسممعيل 4333م - 
4333) الجديدة املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
3463م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)5))د نبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)
السيد) ملوافقة على اسمهمة  اميلي:)
أسهمه،) بجميع  الفتمح  عبد  عمم  
 AMA للشركة) سهًمم  333.م) أي)
HOLDING)وبنمًء)على ذلك املوافقة)

عليهم كشريك.
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)
عبد) عمم   السيد  اسمهمة  تعويض 
333.م  أي) أسهمه  في  ميع  الفتمح 

AMA HOLDING(حصة بشركة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم)6م59).
3I))م

DARAA AUDIT

AMA HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

DARAA AUDIT
6)8 شم ع القد3 عين الشق ، 
3333)، الدا  البيضمء املغرب

AMA HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية 

سميس سيدي إسممعيل 4333م - 

4333) الجديدة املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

6863م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم  فع) ((3(3 د نبر) ((6 في) املؤ خ 
 أسممل الشركة بمبلغ قد ه)»3.333م 

د هم«)أي ان)»38.443.333)د هم«)

إلى)»38.453.333)د هم«)عن طريق):))

تقديم حصص نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم)7م59).

Iم))م

DARAA AUDIT

E-VIANDE
إعالن اتعدد القرا ات

DARAA AUDIT

6)8 شم ع القد3 عين الشق ، 

3333)، الدا  البيضمء املغرب

E-VIANDE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: زاوية 

سميس سيدي إسممعيل 4333م - 

4333) الجديدة املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م336م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)م3)د نبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)

السيد) ملوافقة على اسمهمة  اميلي:)

أسهمه،) بجميع  الفتمح  عبد  عمم  

 AMA للشركة) سهًمم  9.973م) أي)

HOLDING)وبنمًء)على ذلك املوافقة)

عليهم كشريك.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
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بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)
عبد) عمم   السيد  اسمهمة  تعويض 
9.973م  الفتمح في  ميع أسهمه أي)

AMA HOLDING(حصة بشركة
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم)4م59).

I)))م

DARAA AUDIT

E-VIANDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

DARAA AUDIT
6)8 شم ع القد3 عين الشق ، 
3333)، الدا  البيضمء املغرب

E-VIANDE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية 
سميس سيدي إسممعيل 4333م - 

4333) الجديدة املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م336م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) ((3(3 د نبر) م3) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) ((.333.333«
»4.733.333)د هم«)إلى)»6.733.333 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د هم«)

نقدية أو عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم)4م59).

3I))م

DARAA AUDIT

E-VIANDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض  أسممل الشركة

DARAA AUDIT
6)8 شم ع القد3 عين الشق ، 
3333)، الدا  البيضمء املغرب

E-VIANDE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية 

سميس سيدي إسممعيل 4333م - 

4333) الجديدة املغرب.

خفض  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م336م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) ((3(3 د نبر) م3) في) املؤ خ 

بمبلغ) الشركة  خفض  أسممل 

ان) أي  د هم«) ((.333.333« قد ه)

»6.733.333)د هم«)إلى)»4.733.333 

عدد)) تخفيض  (: طريق) عن  د هم«)

األسهم.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم)4م59).

4I))م

LABRASS MULTISERVICES SARL

SECURITE NORD SUD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

 قم م) شم ع االاير اوالي عبد هللا ، 

73333، العيون املغرب

SECURITE NORD SUD  شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

ازوا  زنقة زاوية الشيخ  قم 35) 

العيون - 73333 العيون املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

55م7م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)39)فبراير)م)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

الشيخ) زاوية  زنقة  ازوا   »شم ع 
العيون) (73333 (- العيون) ((35  قم)

تجزئة العودة الشطر) (« إلى) املغرب«)

 73333 (- ( العيون) 7)6م) 39) قم)

العيون))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
6م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)489.

5I))م

CRI MEKNES

AGRESTYLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

AGRESTYLE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي   شم ع 
الرحمانة بواية  - 54353 ايدلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(635
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AGRESTYLE SARL
األشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

املختلفة،)تركي9 نظمم الري.
شم ع) ( ( (: املقر اال تممعي) عنوان 
ايدلت) (54353 (- ( بواية) الرحمانة 

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: ( ابراهيم) اوخويم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 533 ( (: هللا) عبد  اركول  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

)عنوانه)ا)) السيد اوخويم ابراهيم)

بتجزئة الوية))بواية))54353)ايدلت)

املغرب.

السيد اركول عبد هللا عنوانه)ا))

نكردو3) اغبملو  توداعت  بقصر 

كلميمة)))53))5)كلميمة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

)عنوانه)ا)) السيد اوخويم ابراهيم)

بتجزئة الوية))بواية))54353)ايدلت)

املغرب

السيد اركول عبد هللا عنوانه)ا))

نكردو3)))) اغبملو  توداعت  بقصر 

53))5)كلميمة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بميدلت)

م)3))تحت  قم)48.

6I))م

DARAA AUDIT

E-VIANDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير السنة اململية

DARAA AUDIT

6)8 شم ع القد3 عين الشق ، 

3333)، الدا  البيضمء املغرب

E-VIANDE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: زاوية 

سميس سيدي إسممعيل 4333م - 

4333) الجديدة املغرب.

»تغيير السنة اململية«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م336م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)م3)د نبر)3)3)

إلى ان) تقر  تغيير السنة اململية:)

بداية شهر ينمير إلى نهمية شهر د نبر.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم)4م59).

7I))م
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JIHA FIDUCIAIRE

 EDDYAFA TRAVEL &
EVENTS

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS
 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
 EDDYAFA(TRAVEL & EVENTS

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 
88 الطمبق الثملث العمم ة ف حي 

بوسمخن الدشيرة الجهمدية - 86363 
انزكمن املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
((4(7

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.EDDYAFA(TRAVEL(&(EVENTS
تنظيم،) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
أو) الحفالت  تنشيط  و  تنسيق 

املهر منمت.
:) قم) اال تممعي) املقر  عنوان 
حي) ف  العمم ة  الثملث  الطمبق  (88
بوسمخن الدشيرة الجهمدية)-)86363 

انزكمن املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد عمري  ود):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) عمري  واد  السيد 
تجزئة املسم  طريق أسفي) (383  قم)

43333)اراكش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عمري  واد  السيد 
تجزئة املسم  طريق أسفي) (383  قم)

43333)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( االبتدائية بمنزكمن)

م)3))تحت  قم)385.

8I))م

استأانة فيسكمكوم

BOURAMI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

استأانة فيسكمكوم
 قم 5)، زنقة املستشفى، ، 5353)، 

وادي زم املغرب
BOURAMI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي الرقم 3)م 
شم ع املسيرة الخضراء حي القريعة - 

5353) وادي زم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م5مم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BOURAMI CAR
كراء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

السيم ات بدون سمئق.
الرقم) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
حي) الخضراء) املسيرة  شم ع  3)م)

القريعة)-)5353))وادي زم املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 (.533 ( (: الخدير) بوعلي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (.533 ( (: احمد) السيد  االي 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الخدير  بوعلي  السيد 

 (5353 االثنين) سوق  ((84 الرقم)

وادي زم املغرب.

عنوانه)ا)) احمد  السيد  االي 

الزيدانية) حي  6م) الزنقة) (44 الرقم)

5353))وادي زم املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) نمئلة  بوعلي  السيدة 

الرقم)6)م)حي يمسمينة))3  5333) 

خريبكة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم))بتم يخ)6م)فبراير)

م)3))تحت  قم)10/2021.

9I))م

FIDICOM

STE AGLIL HICHAM

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDICOM

 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN

 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC

STE AGLIL HICHAM شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  

والد الطي9 السفلى والد الطي9  - 

33333 فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

95م66

بمقت�سى))عقد عرفي اؤ خ في)6) 

ينمير)م)3))تم إعداد القمنون)

األسم�سي لشركة ذات اسؤولية)

احدودة ذات الشريك الوحيد)

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AGLIL HICHAM

بيع اواد) (: غرض الشركة بإيجمز)

التصدير) (- التغدية العماة بملجملة)

واالستيراد).

:)دوا  والد) عنوان املقر اال تممعي)

الطي9 السفلى والد الطي9))-)33333 

فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: ( هشمم اغليل) ( السيد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( أغليل) هشمم  السيد 

دوا  والد الطي9 السفلى والد الطي9))

33333)فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( أغليل) هشمم  السيد 

دوا  والد الطي9 السفلى والد الطي9))

33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)735.

33I)م



4829 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

أدن ستوديو

أدن ستوديو
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أدن ستوديو

)33 شم ع ابراهيم الروداني إقماة 

الريحمن الطمبق 5  قم م) املعم يف، 

3333)، الدا  البيضمء املغرب

أدن ستوديو شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  )33 شم ع 

ابراهيم الروداني إقماة الريحمن 

الطمبق 5  قم م)  املعم يف 3333)  

الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9م4889

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

أدن) (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

ستوديو.

تصوير) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

فوتوغرافي.

 33( ( (: اال تممعي) املقر  عنوان 

إقماة) الروداني  ابراهيم  شم ع 
الريحمن الطمبق)5) قم)م)))املعم يف)

3333)))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد يمسين ادكماوان):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد يمسين ادكماوان عنوانه)ا))
ممع/ش) 9) قم) زنقة) ملدن  بين 

البيضمء) الدا   ((3473 البيضمء)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد يمسين ادكماوان عنوانه)ا))
ممع/ش) 9) قم) زنقة) ملدن  بين 

البيضمء) الدا   ((3473 البيضمء)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)4433.

Iم3)م

DARAA AUDIT

NATURACTIVE
إعالن اتعدد القرا ات

DARAA AUDIT

6)8 شم ع القد3 عين الشق ، 

3333)، الدا  البيضمء املغرب

NATURACTIVE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: زاوية 

سميس سيدي إسممعيل 4333م - 

4333) الجديدة املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

9)33م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)5))د نبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)

املوافقة على اسمهمة السيد) اميلي:)

أسهمه،) بجميع  الفتمح  عبد  عمم  

 AMA للشركة) سهًمم  333.م) أي)

HOLDING)وبنمًء)على ذلك املوافقة)

عليهم كشريك.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

عبد) عمم   السيد  اسمهمة  تعويض 

333.م  أي) أسهمه  في  ميع  الفتمح 

AMA HOLDING(حصة بشركة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم)5م59).

I)3)م

استأانة فيسكمكوم

CLINIQUE LE LAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

استأانة فيسكمكوم
 قم 5)، زنقة املستشفى، ، 5353)، 

وادي زم املغرب
CLINIQUE LE LAC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

املجمهدين - 5353) وادي زم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

49مم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CLINIQUE LE LAC
اصحة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

 راحية اتعددة التخصصمت.
زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
املجمهدين)-)5353))وادي زم املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
33))حصة) ( (: السيد سرا  سعيد)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 (33 ( (: حفيظة) اهنمش  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
حصة) ((33 ( (: السيد سرا  أاين)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
حصة) ((33 ( (: السيدة سرا   يم)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

حصة) ((33 ( (: السيدة سرا  كنزة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) سعيد  سرا   السيد 
الخماس)) احمد  شم ع  (335 الرقم)

5353))وادي زم املغرب.
السيدة اهنمش حفيظة عنوانه)ا))
الخماس)) احمد  شم ع  (335 الرقم)

5353))وادي زم املغرب.
السيد سرا  أاين عنوانه)ا))الرقم)
 (5353 ( شم ع احمد الخماس) (335

وادي زم املغرب.
السيدة سرا   يم عنوانه)ا))الرقم)
 (5353 ( شم ع احمد الخماس) (335

وادي زم املغرب.
السيدة سرا  كنزة عنوانه)ا))الرقم)
 (5353 ( شم ع احمد الخماس) (335

وادي زم املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سعيد  سرا   السيد 
الخماس)) احمد  شم ع  (335 الرقم)

5353))وادي زم املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم))بتم يخ)38)فبراير)

م)3))تحت  قم)08/2021.

33I)م

)اكتـــ9 حسمبــمت أكمديرفسك))ش.)م.)م

NKKOUR TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اكتـــ9 حسمبــمت أكمديرفسك  ش. 
م. م

بلوك C  قم 5م) حي أسمكم تكوين 
أكمدير ، )8365، أكمدير املغرب

NKKOUR TRANS شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي بلوك 35 
 قم 7مم سدي يوسف  - 83333 

اكمدير املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
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احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

44377

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) 3م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.NKKOUR TRANS

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املستخداين لحسمب الغير.

 35 عنوان املقر اال تممعي):)بلوك)

 83333 (- ( يوسف) سدي  7مم)  قم)

اكمدير املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد نكو  احمد):))333.م)حصة)

بقيمة)33.333م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد نكو  احمد عنوانه)ا))بلوك)

 83333 ( 7مم)سدي يوسف) 35) قم)

اكمدير املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد نكو  احمد عنوانه)ا))بلوك)

 83333 ( 7مم)سدي يوسف) 35) قم)

اكمدير املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بتم يخ) ( بمكمدير) التجم ية 

3)3))تحت  قم)96383.

34I)م

CABINET ESSADKIA

RENNES CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd(bir(anzarane(n°40 bd(bir

 anzarane(n° 40، 65450، taourirt
maroc

RENNES CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 
الوحدة  قم )3  - 65453 الغيون 

سيدي الوك املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

37)م
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 4م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.RENNES CAR
(: بإيجمز) الشركة  غرض 
 LOCATION DE VOITURE SANS

.CHAUFFEUR
زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الغيون) (65453  -   3( الوحدة  قم)

سيدي الوك املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيدة خديجة كرم):))633)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد ومليذي احمد):))33م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
33م)حصة) ( (: السيد ومليذي زيمد)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد ومليذي احمد):))33م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
33م  ( (: اسك) ومليذي  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) كرم  خديجة  السيدة 
83م 65453  م3) قم) تجزئة القد3)

العيون سيدي الوك))املغرب.

عنوانه)ا)) احمد  ومليذي  السيد 

 3( الوحدة  قم) زنقة  بوكديم  حي 

65453)العيون سيدي الوك املغرب.

حي) السيد ومليذي زيمد عنوانه)ا))

بوكديم زنقة الوحدة  قم))3 65453 

العيون سيدي الوك املغرب.

عنوانه)ا)) احمد  ومليذي  السيد 

 3( الوحدة  قم) زنقة  بوكديم  حي 

65453)العيون سيدي الوك املغرب.

عنوانه)ا)) اسك  ومليذي  السيدة 

 3( الوحدة  قم) زنقة  بوكديم  حي 

65453)العيون سيدي الوك املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد سفيمن اد يوش عنوانه)ا))
م3) قم) حي الحرية الشمالية الزنقة)

الوك) سيدي  العيون  (65453   53

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمو يرت))بتم يخ)3))د نبر)

3)3))تحت  قم)م39.

35I)م

AUDINEX SARLAU

IMMOBILIERE BELAZI
شركة املسمهمة

قفل التصفية

AUDINEX SARLAU

شم ع عبد املوان و زنقة شتيال، 

طمبق 4، بممليي -، الدا  البيضمء ، 

)334)، الدا  البيضمء املغرب

IMMOBILIERE BELAZI شركة 

املسمهمة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : ) شم ع 

اوالي يوسف الدا  البيضمء - 

73م3) الدا  البيضمء املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

73)35م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

م)3))تقر  حل) 5م)فبراير) املؤ خ في)

شركة) (IMMOBILIERE BELAZI

املسمهمة ابلغ  أسمملهم)5.333.333 

 ( اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 

(- شم ع اوالي يوسف الدا  البيضمء)

الدا  البيضمء)املغرب نتيجة) 73م3))

اللحل املبكر للشركة.

و عين:
و) لز يكي  ( السيد)ة)) شيد)

عنوانه)ا))7م)شم ع)) بل هبري طبق)

البيضمء) الدا   (6 عمم ة  قم) االول 

املغرب) البيضمء) الدا   93م3))

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

شم ع) (( وفي) م)3)) فبراير) 5م) بتم يخ)

(- البيضمء) الدا   يوسف  اوالي 

73م3))الدا  البيضمء)املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (6 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)7م3))تحت  قم)33866.

36I)م

karama(conseil

 STE KH& BEN TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

karama(conseil
 قم 33 الشقة  قم م زنقة اسماة 

ابن زيد شم ع الجيش امللكي فم3 
 قم 33 الشقة  قم م زنقة اسماة 

ابن زيد شم ع الجيش امللكي فم3، 

33333، فم3 املغرب

 STE(KH& BEN(TRAVAUX(SARL

AU  شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 54 الطمبق 

االول تجزئة زهرة االال زواغة العليم 

فم3 - 33333 فم3 املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م)585.
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الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم تعيين) م)3)) فبراير) (3( املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

استو  حمزة كمسير وحيد
تبعم إلقملة اسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)642/2021.
38I)م

MANFALOUTI IMMOBILIER

 MANFALOUTI
IMMOBILIER

إعالن اتعدد القرا ات

MANFALOUTI IMMOBILIER
47 زنقة اصطفى املنفلوطي الطمبق 

السمبع الرقم م4 الدا  البيضمء، 
33)3)، الدا  البيضمء املغرب

 MANFALOUTI IMMOBILIER
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: 47 زنقة 
اصطفى املنفلوطي الطمبق السمبع 
الرقم م4 الدا  البيضمء 33)3) 

الدا  البيضمء املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
م37883.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)6))يوليوز)6م3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
تغيير اسم الشركة ان)ACHRAF))الى)

MANFALOUTI IMMOBILIER
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
إلى) (SCIتحويل شركة ادنية عقم ية
املحدودة املسؤولية  ذات  شركة 
التسمية) بملخصمئص التملية:) (SARL
 MANFALOUTI IMMOBILIER   :
(. العقم ي) الترويج  املوضوع:) (.SARL
اصطفى) 47زنقة  (, اال تممعي) املقر 
الرقمم4  السمبع  الطمبق  املنفلوطي 
(: الشركة) امل  البيضمء.) أ3  ,الدا  
انقسمة) د هم،) في33333م) احدد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333م) الى)
بملكمال) ادفوعة  الواحدة.) للحصة 
عن) كدفع  ملمتلكيهم  واحسوبة 

اسمهمتهم):)السيد السعيد إبراهيمي)

نمدية) والسيدة  حصة.) (533.........

اإلدا ة) (. حصة) بنعمر.........533)

(: عنوانه) إبراهيمي  السعيد  :السيد 

 6 الرقم) املجموعة م،) تجزئة املنم ،)

زنقة احمد الفم�سي,)انفم البيضمء)هو)

اسير الشركة ملدة غير احددة.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

على) ينص  الذي  (:( بند  قم)

تأخذ الشركة اسم) (: التسمية) اميلي:)

 MANFALOUTI IMMOBILIER

»شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 37 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

يونيو)7م3))تحت  قم)33636736.

39I)م

استمانة تيممدير ش.م.م))ش.و

لوفاترانس  ش.م.م ش و
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

استمانة تيممدير ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ عمم ة الشفمء الطمبق 

الرابع النمظو ، 333)6، النمظو  

املغرب

لوفمترانس  ش.م.م ش و شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي )8 ايت 

عي�سى ب  م  النمظو  النمظو  

333)6 النمظو  املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

69)9م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)4م)ينمير)م)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

النمظو ) ( م) ( ب) عي�سى  ايت  (8(«

املغرب«) النمظو   (6(333 النمظو )

د يوش د يوش) (( »شم ع حسن) إلى)

333)6)النمظو ))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)5م)فبراير)

م)3))تحت  قم)348.
43I)م

SAGASUD

FISH COSTAMAR AYA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شم ع االاير اوالي عبد هللا  قم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
FISH COSTAMAR AYA شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قمم55 
بلوك ج ادينة الوحدة العيون - 

73333 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
73م35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (35
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 FISH (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.COSTAMAR AYA
كل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
بملجملة) السمك  ببيع  يتعلق  ام 
والتقسيط)،)تصدير واستيراد،)تجم ة)

عماة.
:) قمم55  عنوان املقر اال تممعي)
(- العيون) الوحدة  ادينة  ج  بلوك 

73333)العيون املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: لعرايش) السيد حسن 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

333م  (: لعرايش) حسن  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) لعرايش  السيد حسن 
الوحدة) ادينة  ج  بلوك  م55)  قم)

العيون)7333)العيون املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) لعرايش  السيد حسن 

الوحدة) ادينة  ج  بلوك  م55) قم)

العيون)73333)العيون املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)9م4.

Iم4)م

CEDECOM

 L›EVEIL- GROUPE

SCOLAIRE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CEDECOM

 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA(MAROC

 L›EVEIL- GROUPE(SCOLAIRE

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 56) 

تجزئة لينم ) سيدي اعروف الدا  

البيضمء - 33)3)  الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

43(735

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) 9م3)) فبراير) مم)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 L’EVEIL- GROUPE SCOLAIRE

.PRIVE
اؤسسة) (: غرض الشركة بإيجمز)

تعليمية.
 (56 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الدا ) سيدي اعروف  (( لينم) تجزئة 
البيضمء) الدا   ( ((3(33 (- البيضمء)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333)م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 433 ( (: السيد شكي9 الفمخو ي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 433 ( (: السبتي) احسين  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 433 ( (: طموو3) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الفمخو ي) شكي9  السيد 
عنوانه)ا))اقماة الفتح)))عمم ة)9) قم)
4)شم ع القد3 عين الشق البيضمء)

33)3))الدا  البيضمء)املغرب.
السيد احسين السبتي عنوانه)ا))
كمليفو نيم) (3 الرقم) ليلى  تجزئة 
البيضمء) الدا   ((3(33 البيضمء)

املغرب.
ابراهيم طمو3 عنوانه)ا)) السيد 
زنقة ابو شجمع الفردي بو كون) (36
البيضمء) الدا   ((3(33 البيضمء)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
الفمخو ي) شكي9  السيد 
عنوانه)ا))اقماة الفتح)))عمم ة)9) قم)
4)شم ع القد3 عين الشق البيضمء)

33)3))الدا  البيضمء)املغرب
السيد احسين السبتي عنوانه)ا))
كمليفو نيم) (3 الرقم) ليلى  تجزئة 
البيضمء) الدا   ((3(33 البيضمء)

املغرب

ابراهيم طمو3 عنوانه)ا)) السيد 
زنقة ابو شجمع الفردي بو كون) (36
البيضمء) الدا   ((3(33 البيضمء)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

امي)9م3))تحت  قم)-.
I)4)م

THE RIGHT POINT

SHOW & CO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SHOW & CO شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) شم ع 

ار3 السلطمن الطمبق االول الشقة 
3  - 3333) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
488(45

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 SHOW(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.&(CO
اإلنتمج و) (: غرض الشركة بإيجمز)

التنفيذ
فيلم قصير
فيلم طويل

فيلم إشهم ي
برنماج تلفزيوني

االفالم الوثمئقية

بث الوي9
 وبو طمج.

6))شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
ار3 السلطمن الطمبق االول الشقة)

3  - 3333))الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
الكريم) بنعبد  حمزة  السيد 
33م  333.م)حصة بقيمة) ( (: الفياللي)

د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الكريم) بنعبد  حمزة  السيد 
لينم  قم) تجزئة  عنوانه)ا)) الفياللي 
الدا ) ((3333 اعروف) سيدي  (43

البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الكريم) بنعبد  حمزة  السيد 
لينم  قم) تجزئة  عنوانه)ا)) الفياللي 
الدا ) ((3333 اعروف) سيدي  (43

البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 34 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)5م38.

43I)م

THE RIGHT POINT

RAZLINK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
RAZLINK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) شم ع 

ار3 السلطمن الطمبق االول الشقة 
3  - 3333) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

488335

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.RAZLINK

تركي9) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الشبكة واالتصمالت

هندسة ادنية.

6))شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

ار3 السلطمن الطمبق االول الشقة)

3  - 3333))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

5.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

 53 ( (: السيد عبد الرحيم فهممن)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد زكريمء)بخوش):))53)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 53 ( (: الراشيدي) السيد  شيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

فهممن) الرحيم  عبد  السيد 

التنمية سيدي  حمل) حي  عنوانه)ا))

البيضمء) الدا   ((3333 الشمطئ)

املغرب.

عنوانه)ا)) بخوش  زكريمء) السيد 

صملح) أوالد  سليممن  أوالد  دوا  

البيضمء) الدا   ((3333 النواصر)

املغرب.

السيد  شيد الراشيدي عنوانه)ا))
بلوك الكدية)34م)زنقة)7م) قم))))ح)

م)3333))الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
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فهممن) الرحيم  عبد  السيد 

التنمية سيدي  حمل) حي  عنوانه)ا))

البيضمء) الدا   ((3333 الشمطئ)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)3583.

44I)م

)شيشم سعيد احمس9 اعتمد بملرشيدية

AGHBALOU - TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

شيشم سعيد احمس9 اعتمد 

بملرشيدية

57 زنقة اوالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

333)5، الرشيدية الرشيدية

AGHBALOU - TRAVAUX    شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي قصر ايت 

عبد الصمد اغبملو نكردو3 تنجداد 

الرشيدية - 633)5 الرشيدية 

املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

م338/536).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تعيين) م)3)) ينمير) ((8 املؤ خ في)

اسير  ديد للشركة السيد)ة))اوهى)

الحسين كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)79.

45I)م

CEDECOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC
J شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م زنقة 
الشرا دة د ب لوبيال بو كون الدا  
البيضمء - 33)3) الدا  البيضمء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م48759
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

.J(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم
انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ي.
زنقة) 3م) (: عنوان املقر اال تممعي)
الدا ) بو كون  لوبيال  الشرا دة د ب 
البيضمء) الدا   ((3(33 (- البيضمء)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد  واد عواري):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 333 ( (: اخممش) اسماة  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد اخممش عبد السالم):))33) 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) عواري  السيد  واد 
فرنسم)33)3))الدا  البيضمء)املغرب.
السيد اسماة اخممش عنوانه)ا))
فرنسم)33)3))الدا  البيضمء)املغرب.

السالم) عبد  اخممش  السيد 

عنوانه)ا))شم ع الجيش امللكي اقماة)

الشم قة)م3)اسيمم الطمبق)4) قم)4م 

تطوان)33)3))الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السالم) عبد  اخممش  السيد 

عنوانه)ا))شم ع الجيش امللكي اقماة)

الشم قة)م3)اسيمم الطمبق)4) قم)4م 

تطوان)33)3))الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م3  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)-.

46I)م

STE CECONA SARL

STE ALTAMEX SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة)

STE CECONA SARL

شم ع  يش امللكي  قم 74 النمظو  ، 

333)6، النمظو  املغرب

STE ALTAMEX SARL AU شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي اركز 

ازالف الريف- ايدا  اركز ازالف 

الريف- ايدا  )53)6 النمظو  

املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م589م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت) ((3(3 نونبر) ((4 في) املؤ خ 

نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):

عن) نيمبة  البضمئع  لنقل  اقمول 

االخرين.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)4م)ينمير)

م)3))تحت  قم)97.

47I)م

nador(conseil(sarl(au

KARAMA RECYCLAGE
إعالن اتعدد القرا ات

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
KARAMA RECYCLAGE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: عمم ة 
كو وكو بم شم ع الجيش امللكي  - 

333)6 النمظو  املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
م775م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)33)فبراير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
بمع السيد املعمش حسن)73))حصة)
الشركة) في  حصصه  ان  ا تممعية 
السيد) ( (: التملي) الشكل  اوزعة على 
,السيد) 53م)حصة) الشيكم  بنعي�سى)
الشيكم  اشرف)33م)حصة),)و اواني)

عبد الكريم)3))حصة
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
بمع السيد الشيكم ))نو  الدين)))7م 
في) حصصه  ان  ا تممعية  حصة 
التملي:) الشكل  على  اوزعة  الشركة 
75)حصة) السيد اواني عبد الكريم)

,والسيد))اواني او�سى)97)حصة
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
قبول استقملة السيد املعمش حسن)

ان انص9 تسيير الشركة
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
ينص) الذي  (: (7 و) (6 بند  قم)
الشركة) امل  اميلي:) ا3  على 
333م  ل) اقسم  33.333مد هم 
حصة ا تممعية اوزعة على الشكل)
التملي:)السيد الشيكم  نو الدين)8)3 
 ((7 حسن) السيداملعمش  (،, حصة)
بنعي�سى)) الشيكم   السيد  (، حصة)
اشرف) الشيكم   السيد  53محصة،)
عبد) اواني  السيد  (، حصة) 33م)
اواني) السيد  حصة،) (98 الكريم)

او�سى)97)حصة.
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على) ينص  الذي  3م:) بند  قم)

تسير الشركة ان قبل السيد) اميلي:)

الشيكم  نو  الدين).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)3م)فبراير)

م)3))تحت  قم))9).

48I)م

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

BUENA DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

BUENA DECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 9م 

شم ع طمه حسين السعمدة  - 33333 

فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5م)66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.BUENA DECO

غرض الشركة بإيجمز):)بيع وشراء)

واملعدات) األثمث  عمم  ميع  بشكل 

واواد) والهدايم  املد �سي  واألثمث 

الديكو  والتصدير واالستيراد.

9م  :) قم) عنوان املقر اال تممعي)

شم ع طمه حسين السعمدة))-)33333 

فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

حصة) (53 ( (: عمر) كمرة  السيد 

بقيمة)33م)د هم للحصة).

حصة) (53 ( (: برادة سعد) السيد 

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد كمرة عمر عنوانه)ا))8)زنقة)

ايت عبج هللا شم ع احمد السمد3)

السوي�سي))3333م)الربمط املغرب.

 (( السيد برادة سعد عنوانه)ا))

شم ع أحمد شوقي الطمبق)4)الشقة)4 

م.ج)33333)فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد كمرة عمر عنوانه)ا))8)زنقة)

ايت عبج هللا شم ع احمد السمد3)

السوي�سي))3333م)الربمط املغرب

 (( السيد برادة سعد عنوانه)ا))

شم ع أحمد شوقي الطمبق)4)الشقة)4 

م.ج)33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)8)7.

49I)م

fiscoline

ALLURE SPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiscoline

 RAHAL  MESKINI, AVENUE ,3م

 DES(FAR 10, RAHAL  MESKINI,

 AVENUE(DES(FAR، 30000، Ville

maroc

ALLURE SPA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6م تجزئة 

55 تجزئة صوفيم طريق ايموزا  

فم3 - 33333 فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م6598

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) )م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ALLURE SPA

صملون) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

لحالقة النسمء.

عنوان املقر اال تممعي):)6م)تجزئة)

55)تجزئة صوفيم طريق ايموزا  فم3)

- 33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م)حصة) ( (: الشركة ألير سبم)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

بقيمة) 333م) (: ألير سبم) الشركة 

33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة ابتسمم اكطيبي عنوانه)ا))

 4 الشقة  قم) بملعبم3  6متجزئة 

طريق ايموزا )33333)فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة ابتسمم اكطيبي عنوانه)ا))

 4 الشقة  قم) بملعبم3  6متجزئة 

طريق ايموزا )33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

نونبر) )م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

3)3))تحت  قم)3)5.

53I)م

GRAFCO SARL AU

CARRIERE TAGI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

CARRIERE TAGI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 5م 

زنقة تلمسمن إقماة غيتة - 53333  

اكنم3 املغرب.

حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.43887

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) 4م) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ  أسمملهم) ( (CARRIERE TAGI

اقرهم) وعنوان  د هم  3.333م)

تلمسمن) زنقة  5م) اإل تممعي  قم)

إقماة غيتة)-)53333))اكنم3 املغرب)

نتيجة ل):)صعوبمت لتحقيق النشمط)

اإل تممعي.

5م  و حدد اقر التصفية ب  قم)

  53333 (- زنقة تلمسمن إقماة غيتة)

اكنم3 املغرب.)

و عين:

و) طمهري  ( ( طمهر) السيد)ة))

اكنم3) ( (53333 اكنم3) ( عنوانه)ا))

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم))7.

Iم5)م
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GRAFCO SARL AU

ZAKATRAV
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

ZAKATRAV شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 44 

ار من م ، الشطر 3  - 53333 

اكنم3  املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

639م5.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في)8))د نبر)3)3))تم))تحويل))

للشركة) الحملي  اال تممعي  املقر 
الشطر) (، م) ار من) (44 » قم) ان)

إلى) املغرب«) ( اكنم3) (53333  -   3
تجزئة) م) اتجر  قم) (536 » قم)
اكنم3))) (53333 (- (  يمض إسممعلية)

املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)798.

I)5)م

LABRASS MULTISERVICES SARL

SECURITE NORD SUD 
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
 قم م) شم ع االاير اوالي عبد هللا ، 

73333، العيون املغرب

 SECURITE NORD SUD   شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

ازوا  زنقة زاوية الشيخ  قم 35) 

العيون  - 73333 العيون املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

55م7م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تعيين) م)3)) فبراير) (39 املؤ خ في)

السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

سعيد) احمد  سيدي  ( اإلد ي�سي)

كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)489.

53I)م

AUDINEX SARLAU

MARRAKECH EXPANSION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AUDINEX SARLAU

شم ع عبد املوان و زنقة شتيال، 

طمبق 4، بممليي -، الدا  البيضمء ، 

)334)، الدا  البيضمء املغرب

 MARRAKECH EXPANSION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : ) شم ع 

اوالي يوسف الدا  البيضمء ) شم ع 

اوالي يوسف الدا  البيضمء 73م3) 

الدا  البيضمء املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

49م35م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

م)3))تقر  حل) 5م)فبراير) املؤ خ في)

 MARRAKECH EXPANSION

شركة ذات املسؤولية املحدودة ابلغ)

وعنوان) د هم  (333.333  أسمملهم)

اوالي) شم ع  (( اإل تممعي) اقرهم 

يوسف الدا  البيضمء)))شم ع اوالي)

الدا ) 73م3)) يوسف الدا  البيضمء)

املغرب نتيجة اللحل املبكر) البيضمء)

للشركة.

و عين:

و) لز يكي  ( السيد)ة)) شيد)

عنوانه)ا))7م)شم ع)) بل هبري طبق)

البيضمء) الدا   (6 عمم ة  قم) االول 

املغرب) البيضمء) الدا   93م3))

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

شم ع) (( وفي) م)3)) فبراير) 5م) بتم يخ)

اوالي يوسف الدا  البيضمء)))شم ع)

اوالي يوسف الدا  البيضمء)73م3) 

الدا  البيضمء)املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (6 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)7م3))تحت  قم)33868.

54I)م

JIHA FIDUCIAIRE

SMILE DRIVE CARS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تممعي للشركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS

 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

SMILE DRIVE CARS شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 4م 

زنقة 538  شم ع السعديين الدشيرة 

- 86363 انزكمن املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

7م34).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في))3)فبراير)م)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
» قم)4م)زنقة)538))شم ع السعديين)

املغرب«) انزكمن  (86363 (- الدشيرة)

6م  العمم ة  قم) (35 »الشقة  قم) إلى)

زنقة)538)شم ع السعديين الدشيرة)-)

86363)انزكمن))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( االبتدائية بمنزكمن)

م)3))تحت  قم)399.
55I)م

)شيشم سعيد احمس9 اعتمد بملرشيدية

SOTRAGUIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شيشم سعيد احمس9 اعتمد 
بملرشيدية

57 زنقة اوالي عبد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

333)5، الرشيدية الرشيدية
SOTRAGUIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 

SOTRAGUIR - 52000 الرشيدية 
املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

3485م.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) ينمير) ((7 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
اوالي الحسن)) )ة)) تفويت السيد)
الطمهري علوي)53))حصة ا تممعية)
)السيد) 53))حصة لفمئدة) ان أصل)
ينمير) ((7 )ة))عبد هللا))سالاة بتم يخ)

م)3).
تفويت السيد))ة)))احمد))بوكبوط)
53))حصة ا تممعية ان أصل)53) 
عبد هللا) )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

سالاة بتم يخ)7))ينمير)م)3).
نيممن)) ( نراين) )ة)) السيد) تفويت 
53))حصة ا تممعية ان أصل)53) 
حصة لفمئدة))السيد))ة))عبد املجيد))

سويلم بتم يخ)7))ينمير)م)3).
امليري) ( صم ة) ( )ة)) تفويت السيد)
53))حصة ا تممعية ان أصل)53) 
حصة لفمئدة))السيد))ة))عبد املجيد)

سويلم)))بتم يخ)7))ينمير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
6م  بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)78.
56I)م
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AUDINEX SARLAU

AYK IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AUDINEX SARLAU

شم ع عبد املوان و زنقة شتيال، 

طمبق 4، بممليي -، الدا  البيضمء ، 

)334)، الدا  البيضمء املغرب

AYK IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : شم ع 

حسن ) الدا  البيضمء - 3453) 

الدا  البيضمء املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3553مم.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

م)3))تقر  حل) 5م)فبراير) املؤ خ في)

ذات) شركة  (AYK IMMOBILIERE

ابلغ  أسمملهم) املحدودة  املسؤولية 

اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)

الدا ) (( حسن) شم ع  اإل تممعي 

البيضمء) الدا   ((3453 (- البيضمء)

املغرب نتيجة اللحل املبكر للشركة.

و عين:

و) لز يكي  ( السيد)ة)) شيد)

عنوانه)ا))7م)شم ع)) بل هبري طبق)

البيضمء) الدا   (6 عمم ة  قم) االول 

املغرب) البيضمء) الدا   93م3))

كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

شم ع) وفي  م)3)) فبراير) 5م) بتم يخ)

حسن)))الدا  البيضمء)-)3453))الدا )

البيضمء)املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (6 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)7م3))تحت  قم)33867.

57I)م

PACIOFIS

BANDISTR
إعالن اتعدد القرا ات

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME(ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA(MAROC

BANDISTR »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: 39 شم ع 
البكمي لهبيل الحي الحسني - 63333 

بركمن املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.7339

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)5))ينمير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
قر  الشريك الوحيد السيد بويدان)
 �سى هللا بيع)333م)حصة التي يملكهم)

في الشركة للسيد العسالوي احمد
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
هللا) بويدان  �سى  السيد  استقملة 
وتعيين) للشركة  كمسير  انصبه  ان 
السيد العسالوي احمد اسير  ديد)

للشركة
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
تعديل البند)6)و)7)و)4م)ان القمنون)

االسم�سي للشركة
قرا   قم)4:)الذي ينص على اميلي:)
االسم�سي) لقمنون  وتحيين  تعديل 

للشركة
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)6):)الذي ينص على اميلي:)
 333.33 في) الشركة  حدد  اسممل 
السيد) الوحيد  للشريك  د هم  33م)

العسالوي احمد
بند  قم)7:)الذي ينص على اميلي:)
 333.33 في) الشركة  حدد  اسممل 
33م))د هم اقسمة الي)333م))حصة)
العسالوي) السيد  الوحيد  للشريك 
للحصة) د هم  33م) بقيمة) احمد 

الواحدة).

على) ينص  الذي  4م:) بند  قم)

طرف) ان  الشركة  تسير  اميلي:)
العسالوي) السيد  الوحيد  الشريك 

التعريف) لبطمقة  الحمال  احمد 

الوطنية)) قم ب))63893.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( ببركمن) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)2021/90.

58I)م

LEADER FIN

POLYMATRA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN

زنقة شوفملي بيم د اإلقماة فملرو3« 

E« الطمبق الثمني املكت9 )م الدا  

بيضمء، 3533)، الدا  بيضمء املغرب

POLYMATRA شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م زنقة 

احمد املجمتي إقماة األل9 الطمبقم  

 قم 8 - 3333) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

455م48

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) 6م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.POLYMATRA

الغرض) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

ان الشركة هو:

-)استيراد آالت البنمء.

-)تصدير آالت البنمء.

واملعدات) البنمء) آالت  تأ ير  (-

الصنمعية.

-نقل البضمئع.

-)النقل الشخ�سي

(، البنمء) (، العماة) األشغمل  (-

الترويج العقم ي.

املعماالت) ،) ميع  أعم) وبشكل 

واململية) والصنمعية  التجم ية 

بشكل) املتعلقة  والعقم ية  واملنقولة 

الشركة) بهدف  أو غير ابمشر  ابمشر 

بنود) أي  أو  أعاله  املذكو   وبمملقمل 

اممثلة أو ذات صلة..

زنقة) 3م) (: عنوان املقر اال تممعي)

احمد املجمتي إقماة األل9 الطمبقم  

 قم)8 - 3333))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: القطني) فؤاد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد فؤاد القطني عنوانه)ا))م3 

سيمل) (( شقة) م) امر البرقوق طمبق)

البيضمء) الدا   ((3333 السبع) عين 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد فؤاد القطني عنوانه)ا))م3 

سيمل) (( شقة) م) امر البرقوق طمبق)

البيضمء) الدا   ((3333 السبع) عين 

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)33755839.

59I)م
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اكت9 الريمني للمحمسبة

MOGHREB 3 SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

اكت9 الريمني للمحمسبة

شم ع احمد داود  قم33)  تطوان ، 

93343، تطوان املغرب

MOGHREB 3 SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  دا  

اشقم ة  ممعة زاوية سيدي قمسم 

قيمدة بني سعيد  - 93333 تطوان 

املغرب.

حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

697م).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تقر  حل) 5))د نبر) املؤ خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ) ( (MOGHREB 3 SERVICES

وعنوان) د هم  (93.333  أسمملهم)

اشقم ة) دا   دوا   اإل تممعي  اقرهم 

قيمدة) قمسم  سيدي  زاوية   ممعة 

تطوان املغرب) (93333 (- ( بني سعيد)

نتيجة ل):)األزاة االقتصمدية.

و حدد اقر التصفية ب دوا  دا )

قمسم) زاوية سيدي  اشقم ة  ممعة 

تطوان) (93333 (- ( بني سعيد) قيمدة 

املغرب.)

و عين:

و) اشراط  ( ( السيد)ة)) شيد)

اشقم ة  ممعة) دا   دوا   عنوانه)ا))

زاوية سيدي قمسم قيمدة بني سعيد))

)ة)) تطوان املغرب كمصفي) (93333

للشركة.

السيدالي) ( القمد ) عبد  السيد)ة))

و عنوانه)ا))حي االغرا3 شم ع عمم ة)

املغرب) ارتيل  (93333 )3م    قم)

كمصفي))ة))للشركة.

السيد)ة))فؤاد))أبجميو و عنوانه)ا))

دوا  واد الليل  ممعة وقيمدة املالليين)

)ة)) تطوان املغرب كمصفي) (93333

للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

9))د نبر) )بتم يخ) االبتدائية بتطوان)

3)3))تحت  قم)99)6.

63I)م

)شيشم سعيد احمس9 اعتمد بملرشيدية

SOTRAGUIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

شيشم سعيد احمس9 اعتمد 

بملرشيدية

57 زنقة اوالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

333)5، الرشيدية الرشيدية

SOTRAGUIR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي قصر 

الجديد  ممعة الخنك الرشيدية 

قصر الجديد  ممعة الخنك 

الرشيدية 333)5 الرشيدية املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

3485م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تعيين) م)3)) ينمير) ((7 املؤ خ في)

السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

هللا) وعبد  ( سويلم) املجيد  ابوعبد 

سالاة))كمسير آخر

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملرشيدية) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)78.

Iم6)م

MB ADVISORY

 MATUR INTERNATIONAL
IMPORT EXPORT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MB ADVISORY
 Quartier(Saada(N°363 Bis ،

35000، TAZA(MAROC
 MATUR INTERNATIONAL

IMPORT EXPORT  شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي 34 
  RUE BAALBAK BENJDIYA

 CASABLANCA 20100
. CASABLANCA MAROC

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م47م43.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل) ((3(3 نونبر) (3( املؤ خ في)
احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 
 MATUR الوحيد) الشريك  ذات 
 INTERNATIONAL IMPORT
33.333م  )ابلغ  أسمملهم) ( (EXPORT
اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 
  RUE BAALBAK BENJDIYA  34
 CASABLANCA (333م
نتيجة) ( (CASABLANCA MAROC
التجم ي) الىشمط  بدى  عدم  (: ل)
اتخمذ قرا ) تم  وبهذا  التمسيس  انذ 

التصفية.
ب)))) التصفية  اقر  حدد  و 
  34RUE( Baalabak( BENJEDIA
 CASABLANCA (333م

 .CASABLANCA MAROC
و عين:

السيد)ة))عبد الرزاق)))بوخليك و)
 (3333 ( 34)حي بن  دية) عنوانه)ا))
)ة)) كمصفي) املغرب  البيضمء) الدا  

للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)767م3.

I)6)م

MANAGEMENTD3 SARL

TOYA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

TOYA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع ابن 

كثير إقماة بتهوفن م الطمبق األول 

 قم م5 - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

893)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 TOYA (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

.TRANS

النقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

ووكيل) للبضمئع  والدولي  املحلي 

الشحن.

عنوان املقر اال تممعي):)شم ع ابن)

األول) الطمبق  م) بتهوفن) إقماة  كثير 

 قم)م5 - 93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
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 343 ( (: حسنمء) اازيمن  السيدة 
حصة بقيمة)34.333)د هم للحصة).
السيد اازيمن احمد):))333)حصة)

بقيمة)33.333)د هم للحصة).
333)حصة) ( (: السيد اازيمن بالل)

بقيمة)33.333)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيدة اازيمن حسنمء)عنوانه)ا))
غمبة) السعمدة  تجزئة  (( البرانص)
طنجة) (93333 3م  األامزون  قم)

املغرب.
عنوانه)ا)) احمد  اازيمن  السيد 
غمبة) السعمدة  تجزئة  البرانص 
طنجة) (93333 7م  االكلبتو3  قم)

املغرب.
عنوانه)ا)) بالل  اازيمن  السيد 
غمبة) السعمدة  تجزئة  (( البرانص)
طنجة) (93333 3م  االكلبتو3  قم)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) احمد  اازيمن  السيد 
غمبة) السعمدة  تجزئة  البرانص 
طنجة) (93333 7م  االكلبتو3  قم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3))39).
63I)م

شركة فيم سرفيس ش.م.م

COM-GOING SARL (A.U(
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيم سرفيس ش.م.م
شم ع املوحدين امر سوسن  قم 38 
الطمبق االول شقة 39 الحسيمة ، 

333)3، الحسيمة املغرب
 COM-GOING(SARL (A.U(

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
املوحدين امر سوسن  قم 

38 الطمبق االول شقة  قم 39 

الحسيمة - 333)3 الحسيمة 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3((3

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
COM-((:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.GOING SARL (A.U
بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

استلزامت االعالايمت
الطبمعة
افموض.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 38 سوسن  قم) امر  املوحدين 
الطمبق االول شقة  قم)39)الحسيمة)

- 333)3)الحسيمة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
33م  ( (: ( السيدة السعدية شهيد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيدة السعدية شهيد عنوانه)ا))
شم ع صواعة حسمن  قم)38)اصيلة)

93353)اصيلة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيدة السعدية شهيد عنوانه)ا))
شم ع صواعة حسمن  قم)38)اصيلة)

93353)اصيلة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 35 بتم يخ) ( بملحسيمة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم))4.

64I)م

CABINET HAMZAOUI

TM-TEX GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

CABINET HAMZAOUI

9BIS AVENUE OMAR IBN ALم 

 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC

TM-TEX GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي املنطقة 

الصنمعية املجد تجزئة  قم 773 

 قم )م زنقة ا يحم الطمبق م - 

93333 طنجة املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م)8م5.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) 9م3)) نونبر) (34 في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»433.333)د هم«)أي ان)»33.333م 

عن) د هم«) (533.333« إلى) د هم«)

ديون) اع  اقمصة  إ راء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدا  و املستحقة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

تحت  قم) 9م3)) نونبر) ((3

م53م933مممم436.

65I)م

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

STE GRIFF-WORLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

 STE GRIFF-WORLD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي : شم ع

 لال نزهة اقماة األندلس اتجر  قم 5 

م.ج - 33333 فم3 املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

477م).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) م)3)) ينمير) 4م) املؤ خ في)

ذات) شركة  (STE GRIFF-WORLD

ابلغ  أسمملهم) املحدودة  املسؤولية 

اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)

اقماة) نزهة  لال  شم ع  اإل تممعي 

 33333 (- م.ج) (5 األندلس اتجر  قم)

عن) اللتوقف  نتيجة  املغرب  فم3 

النشمط.

و عين:

و) بنمو�سى  ( احسن) السيد)ة))

اقماة) نزهة  لال  شم ع  عنوانه)ا))

 33333 م.ج) (5 اتجر  قم) األندلس 

فم3 املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

وفي شم ع لال) م)3)) ينمير) 4م) بتم يخ)

نزهة اقماة األندلس اتجر  قم)5)م.ج)

- 33333)فم3 املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)725/021.

66I)م

3C-AUDIT

SNACK RIM FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

3C-AUDIT

 Av(Anoual, 1er  étage(Appt

 11 Quartier(des(hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

SNACK RIM FOOD  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اال تممعي زنقة زهراء 

برشيد - )3)6)  برشيد اململكة 

املغربية.



4839 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

تغيير تسمية الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9م39م

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم تغيير) ((3(3 33)د نبر) املؤ خ في)

 SNACK« ان) الشركة  تسمية 

 RIM DE« إلى) (« (RIM FOOD

.(«(RESTAURATION

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م3  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)39م.

67I)م

GEMBA REAL ESTATE

GEMBA REAL ESTATE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GEMBA REAL ESTATE

 CENTER(VILLE, ANGLE(RUE

 PRINCE MY ABDELLAH ET

 RUE(NAKHLA(IMM 1 ETAGE 4

 APPT 7 ، 20600، CASABLANCA

MAROC

GEMBA REAL ESTATE شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي وسط 

املدينة زاوية زنقة االاير اوالي 

عبد هللا و زنقة النخلة العمم ة م 

الطمبق 4 الشقة  قم 7   - 3)36) 

الدا البيضمء  املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489489

 3( عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) فبراير)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GEMBA REAL ESTATE

غرض الشركة بإيجمز):)االستشم ة)

التصدير) (- د اسة و تسييراملشم يع) (-

وعلى) البنمء) اشغمل  (- االستيراد) و 

التجم ية و) العمليمت  العموم  ميع 

الصنمعية و العقم ية و اململية.)))).

وسط) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

املدينة زاوية زنقة االاير اوالي عبد)

هللا و زنقة النخلة العمم ة)م)الطمبق)4 

الشقة  قم)7   - 3)36))الدا البيضمء))

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عصمم عمر دحمن):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

دحمن) عمر  عصمم  السيد 

امر تيزي ويسلي الشقة) (3 عنوانه)ا))

 قم)9)اقماة  يحمنة زاوية امر اشجم )

الليمون ع 3))53)3))الدا البيضمء)))

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

دحمن) عمر  عصمم  السيد 

امر تيزي ويسلي الشقة) (3 عنوانه)ا))

 قم)9)اقماة  يحمنة زاوية امر اشجم )

الدا البيضمء))) ((3(53 الليمون ع 3)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)8)م765.

68I)م

RIM FINANCIAL

UCAN
إعالن اتعدد القرا ات

RIM FINANCIAL
387 شم ع احمد الخماس الطمبق 
5  قم 4م ، 3333)، الدا  البيضمء 

املغرب
UCAN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: م6 شم ع 
املقمواة شقة 8 الطمبق الثمني  - 

33م3) الدا  البيضمء املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
83345م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)م3)فبراير)م)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
الشركة) اال تممعي  الغرض  توسيع 

ليشمل االستيراد و التصدير)
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

الغرض)))
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)37م766.

69I)م

CCJF

PRO SI
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

PRO SI  شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
بو ڭون زنقة  عفر ابن حبي9 

،إقماة املشرق )، الطمبق األول. - 
3333) الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

488995

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 PRO (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. SI

اصمم) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

كمبيوتر)،)ابراج)،)احلل.

شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

حبي9) ابن  زنقة  عفر  بو ڭون 

(- األول.) الطمبق  (،( املشرق) ،إقماة 

3333))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: الراي�سي) أنس  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الراي�سي  أنس  السيد 

حي االال)م)زنقة)3) قم)38م 3333) 

الدا البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الراي�سي  أنس  السيد 

حي االال)م)زنقة)3) قم)38م 3333) 

الدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)764655.

73I)م



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4840

garantis(conseil

الينا عروب سطور
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشمط الشركة

garantis(conseil

ابراج الكتبية عمم ة  قم 8م شقة 

 قم 35 احمايد 9 ، 43333، 

اراكش املغرب

الينم عروب سطو  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي تجزئة 

ابواب اراكش شطر 3م الطمبق 

السفلي  قم م - 43333 اراكش 

املغرب.

تغيير نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

63)33م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم تغيير) م)3)) ينمير) )م) في) املؤ خ 

»-تم ر في ا هزة) نشمط الشركة ان)

الكمبيوتر واملعدات االلكترونية)

-تم ر في النظم ات والسمعمت)

-التصدير واالستيراد«)إلى)»-اقهى)

و بة) السريع  الطعمم  -تنمول 

خفيفة«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)م365)م.

Iم7)م

fiduciaire(dar(dmana

RIZAID TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana

حي الد عمويين د ب الد عمويين 

 قم 3م وزان حي الد عمويين د ب 

الد عمويين  قم 3م وزان، 33)6م، 

وزان املغرب

RIZAID TRANS شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي بجممعة 

اسجن تجزئة اريم  قم 85م اركز 

اسجن قيمدة ابريكشة وزان وزان 

33)6م وزان املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

مم7م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 7م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.RIZAID TRANS

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املستخداين.

بجممعة) (: عنوان املقر اال تممعي)

اركز) 85م) اسجن تجزئة اريم  قم)

وزان) وزان  ابريكشة  قيمدة  اسجن 

33)6م)وزان املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: ( ارون) اليم3  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( ارون) اليم3  السيد 

بحي الرال د ب عبد هللا بن حمو  قم)

3م)وزان)33)6م)وزان املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد اليم3 ارون))عنوانه)ا))حي)

الرال د ب عبد هللا بن حمو  قم)3م 

وزان)33)6م)وزان املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بوزان) االبتدائية 

م)3))تحت  قم))95).
I)7)م

fiduciaire(dar(dmana

STATION KHALESS FRERE «
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
حي الد عمويين د ب الد عمويين 

 قم 3م وزان حي الد عمويين د ب 
الد عمويين  قم 3م وزان، 33)6م، 

وزان املغرب
   STATION KHALESS FRERE «

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي بحي العدير 

تجزئة املنظر الجميل  قم 36م-م 
وزان - 33)6م وزان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
739م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) 4م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(« (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.  STATION KHALESS FRERE
احطة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

لبيع البنزين.
-امول حفالت

بحي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الجميل  قم) املنظر  تجزئة  العدير 
م-36م)وزان)-)33)6م)وزان املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: السيد عبد االاله خملص)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: خملص) احمد  السيد 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

خملص) االاله  عبد  السيد 
بعالش) تجزئة  اكمدير  بحي  عنوانه)ا))

 قم))8)وزان)33)6م)وزان املغرب.
عنوانه)ا)) خملص  احمد  السيد 
احمد) شم ع  فم 3  ابي  عين  بحي 
33)6م)وزان) 9م)وزان) الخماس  قم)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
خملص) االاله  عبد  السيد 
بعالش) تجزئة  اكمدير  بحي  عنوانه)ا))

 قم))8)وزان)33)6م)وزان املغرب
عنوانه)ا)) خملص  احمد  السيد 
احمد) شم ع  فم 3  ابي  عين  بحي 
33)6م)وزان) 9م)وزان) الخماس  قم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بوزان) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)م95).

73I)م

fiduciaire(dar(dmana

CAFE TAMSIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
حي الد عمويين د ب الد عمويين 

 قم 3م وزان حي الد عمويين د ب 
الد عمويين  قم 3م وزان، 33)6م، 

وزان املغرب
CAFE TAMSIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  بلوطة 

 ممعة ابريكشة اقليم وزان - 
33)6م وزان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3م7م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.TAMSIT

غرض الشركة بإيجمز):)اقهى.

دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

بلوطة  ممعة ابريكشة اقليم وزان)-)

33)6م)وزان املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 63.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

 (33 ( (: عزوزي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (33 ( (: السيد عبد العزيز عزوزي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 (33 ( (: السيدة حليمة البقديدي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) عزوزي  احمد  السيد 

33)6م  دوا  البلوطة ابريكشة وزان)

وزان املغرب.

عزوزي) العزيز  عبد  السيد 

ابريكشة) البلوطة  دوا   عنوانه)ا))

وزان)33)6م)وزان املغرب.

البقديدي) حليمة  السيدة 

عنوانه)ا))بحي طيلول د ب عين اغمير)

 قم)4م)وزان)33)6م)وزان املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عزوزي) العزيز  عبد  السيد 

ابريكشة) البلوطة  دوا   عنوانه)ا))

وزان)33)6م)وزان املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 7م) بتم يخ) ( بوزان) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)953).

74I)م

bkm(conseils

ELANSARI TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bkm(conseils
 قم 3 اقماة الرحمة  شم ع عبد 
الكريم الخطمبي  ليز 43333 

اراكش ، 43333، اراكش املغرب
ELANSARI TRANSFERT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي قيسم ية 
الكندافي عمم ة 83م اكت9  قم ) 

شم ع احمد الخماس  ليز اراكش - 
43333 اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
433ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ELANSARI TRANSFERT
تحويل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

األاوال والخدامت اململية
اإللكترونية) املعماالت  إدا ة  (

وتحصيل الفواتير للغير.
قيسم ية) (: عنوان املقر اال تممعي)
 ( اكت9  قم) 83م) عمم ة) الكندافي 
(- شم ع احمد الخماس  ليز اراكش)

43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: السيد االنصم ي انتصر)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 533 ( (: احمد) االنصم ي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد االنصم ي انتصر عنوانه)ا))
القصو   قم) تجزئة  املحمدي  الحي 

67  43333)اراكش املغرب.
السيد االنصم ي احمد عنوانه)ا))
زاكو ة)) (47933 ( النمصريين) حي 

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد االنصم ي انتصر عنوانه)ا))
القصو   قم) تجزئة  املحمدي  الحي 

67  43333)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم))م36)م.
75I)م

karama(conseil

STE NAJOUA PHONE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama(conseil
 قم 33 الشقة  قم م زنقة اسماة 
ابن زيد شم ع الجيش امللكي فم3 
 قم 33 الشقة  قم م زنقة اسماة 
ابن زيد شم ع الجيش امللكي فم3، 

33333، فم3 املغرب
STE NAJOUA PHONE شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي م عمم ة 
33 زنقة اسماة بن زايد شم ع 

الجيش امللكي فم3 - 33333 فم3 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م4)66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.NAJOUA PHONE

بمئع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

-)املتم رة) استلزامت الهمتف النقمل)

-)االستيراد والتصدير.

عمم ة) م) (: عنوان املقر اال تممعي)

33)زنقة اسماة بن زايد شم ع الجيش)

امللكي فم3)-)33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

الخطي9  معة) ابن  السيدة 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

الخطي9  معة) ابن  السيدة 

عنوانه)ا))فم3)33333)فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

الخطي9  معة) ابن  السيدة 

عنوانه)ا))فم3)33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 7م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)756/2021.

76I)م

cabinet(comptable(aziz

CHABAKI CAR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(comptable(aziz

) زنقة 4 العهد الجديد ابن ااسيك 

، 3453)، الدا البيضمء املغرب

CHABAKI CAR شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 4 

عمم ة 36 امشروع الحسن الثمني - 

3573)  الدا البيضمء  املغرب
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تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

493337

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CHABAKI CAR

كراء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

السيم ات بدون سمئق.

 4 :) قم) اال تممعي) املقر  عنوان 

(- امشروع الحسن الثمني) (36 عمم ة)

3573)))الدا البيضمء))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 3.333 ( (: عمر) الشبمكي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) عمر  الشبمكي  السيد 

77م)تجزئة اوان الشقة)م3  3م88) 

املحمدية املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد الشبمكي يوسف عنوانه)ا))

73)ع 3) )3) قم) تجزئة حيلوة زنقة)

53)3)))الدا البيضمء))املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)مم58.

77I)م

karama(conseil

STE TECH MAKERS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama(conseil
 قم 33 الشقة  قم م زنقة اسماة 

ابن زيد شم ع الجيش امللكي فم3 
 قم 33 الشقة  قم م زنقة اسماة 

ابن زيد شم ع الجيش امللكي فم3، 

33333، فم3 املغرب

STE TECH MAKERS شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي م عمم ة 

33 زنقة اسماة بن زايد شم ع 

الجيش امللكي فم3 - 33333 فم3 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

66(37

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TECH MAKERS

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

التجم ة) التسويق  التحليل  البراجة 

االستيراد و) (- -املتم رة) ( االلكترونية)

التصدير.

عمم ة) م) (: عنوان املقر اال تممعي)
33)زنقة اسماة بن زايد شم ع الجيش)

امللكي فم3)-)33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: ايمن) الحمواي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ايمن  الحمواي  السيد 
اوالي) حي  8م) )) قم) البركة) تجزئة 

يوسف تمزة)35333)تمزة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ايمن  الحمواي  السيد 
اوالي) حي  8م) )) قم) البركة) تجزئة 

يوسف تمزة)35333)تمزة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 7م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)754/2021.

78I)م

cabinet(comptable(aziz

 TOP NOTCH

TRANSPORTATION
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(comptable(aziz

) زنقة 4 العهد الجديد ابن ااسيك 

، 3453)، الدا البيضمء املغرب

 TOP NOTCH

TRANSPORTATION شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

 كراكة إقماة الكو نيش ش م عمم ة 

) بو كون - 3343) الدا البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م49333

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.NOTCH TRANSPORTATION

غرض الشركة بإيجمز):)استيراد و)

تصدير النقل الدولي.
زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 كراكة إقماة الكو نيش ش)م)عمم ة)

الدا البيضمء) ((3343 (- بو كون) ((

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

333.م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد احمد سعد تم ضم):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

تم ضم) سعد  احمد  السيد 
49) قم)) زنقة) الشق  عين  عنوانه)ا))

3473))الدا البيضمء))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

تم ضم) سعد  احمد  السيد 

عنوانه)ا))احمد سعد تم ضم)3473) 

الدا البيضمء))املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)4م58.

79I)م

LA GRAN ESTRELLA

LA GRAN ESTRELLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA GRAN ESTRELLA

 RUE ZERKTOUNI IMM

 32 APPT(N° 29 1ER(ETAGE

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

LA GRAN ESTRELLA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 
الز قطوني عمم ة )3 شقة  قم 9) 
الطمبق االول طنجة 93333 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

869)مم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GRAN ESTRELLA
املركز) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الفني و االنتمج الفني.
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 (9 شقة  قم) (3( الز قطوني عمم ة)
طنجة) (93333 الطمبق االول طنجة)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 833 ( (: امليموني) هشمم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
33م  ( (: امليموني) اايمة  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
33م  ( (: امليموني) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
امليموني عنوانه)ا)) السيد هشمم 
 93333 االنم ة) حواة  اسنمنة  حي 

طنجة املغرب.
السيدة اايمة امليموني عنوانه)ا))
 93333 االنم ة) حواة  اسنمنة  حي 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) امليموني  احمد  السيد 
 93333 االنم ة) حواة  اسنمنة  حي 

طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

امليموني عنوانه)ا)) السيد هشمم 
 93333 االنم ة) حواة  اسنمنة  حي 

طنجة املغرب
السيدة اايمة امليموني عنوانه)ا))
 93333 االنم ة) حواة  اسنمنة  حي 

طنجة املغرب
عنوانه)ا)) امليموني  احمد  السيد 
 93333 االنم ة) حواة  اسنمنة  حي 

طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)-.
83I)م

cabinet(comptable(aziz

ATHENA METAL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(comptable(aziz
) زنقة 4 العهد الجديد ابن ااسيك 

، 3453)، الدا البيضمء املغرب
ATHENA METAL شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 
 كراكة إقماة الكو نيش ش م عمم ة 
) بو كون - 3343) الدا البيضمء 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
493333

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ATHENA METAL
تم ر) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

لجميع املتالشيمت.

زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 كراكة إقماة الكو نيش ش)م)عمم ة)
الدا البيضمء) ((3343 (- بو كون) ((

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: اد يس) نجم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) اد يس  نجم  السيد 
تجزئة لينم  قم)م6)تيط اليل)9643) 

الدا البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اد يس  نجم  السيد 
تجزئة لينم  قم)م6)تيط اليل)9643) 

الدا البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))م58.

Iم8)م

 ste(TAZI(De(Nettoyage(Gardiennage

Restauration

 Société TAZI de Nettoyage
 Gardiennage Restauration

TNGR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ste(TAZI(De(Nettoyage
Gardiennage(Restauration

3) بلوك 4 حي التوسع تمزة العليم ، 
TAZA MAROC ،35333

 Société(TAZI(de(Nettoyage
 Gardiennage(Restauration
TNGR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 3) بلوك 
4 حي التوسع تمزة العليم - 35333 

TAZA املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5775

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 Société(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

 TAZI(de(Nettoyage(Gardiennage

. Restauration(TNGR

حممية) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

و خدامت) الخمصة  و  العماة  املبمني 

التنظيف و املطمعم.

3))بلوك) عنوان املقر اال تممعي):)

 35333 (- العليم) تمزة  التوسع  حي  (4

TAZA)املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 83.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد ايوب االز ق)):))433)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 433 ( (: ( املطوط) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد ايوب االز ق)):)50٪)بقيمة)

43.333)د هم.

 ٪50 (: ( املطوط) احمد  السيد 

بقيمة)43.333)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( االز ق) ايوب  السيد 

ثمنوية سيدي عزوز تمزة العليم)35333 

تمزة املغرب.

عنوانه)ا)) ( السيد احمد املطوط)

العليم) تمزة  التوسع  حي  (4 بلوك) ((3

35333)تمزة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( االز ق) ايوب  السيد 

ثمنوية سيدي عزوز تمزة العليم)35333 

تمزة املغرب.
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتم يخ) ( بتمزة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)83.

I)8)م

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

 CENTRE SOUKAYNA

 BIROUK DE

KINESITHERAPIE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AMIN

EZZOUBIR

 N°152 OP(YASSINE(IMM

 D(APPT 8 HAY(IZDIHAR

 MARRAKECH ، 40100،

MARRAKECH MAROC

 CENTRE SOUKAYNA BIROUK

DE KINESITHERAPIE شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شقة )) 

الطمبق التمني عملية الضحى تجزئة 

م اراكش - 43333 اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9م7م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 CENTRE SOUKAYNA BIROUK

.DE KINESITHERAPIE

العالج) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الطبيعي.

 (( :)شقة) عنوان املقر اال تممعي)

الطمبق التمني عملية الضحى تجزئة)

م)اراكش)-)43333)اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: بروك) السيدة سكينة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بروك  السيدة سكينة 

اراكش) الجوية  امللكية  القمعدة 

43333)اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بروك  السيدة سكينة 

اراكش) الجوية  امللكية  القمعدة 

43333)اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3553)م.

83I)م

GUEDMIOUA TRAVAUX

GUEDMIOUA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GUEDMIOUA TRAVAUX

 Hay(regraga(municipalité

Amizmiz ، 42100، أازايز املغرب

GUEDMIOUA TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 Hay وعنوان اقرهم اإل تممعي

 regraga(municipalité(Amizmiz

أازايز 33م)4 أازايز املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

73)ممم

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.GUEDMIOUA TRAVAUX
 Travaux(: غرض الشركة بإيجمز)
 de( construction( et( travaux

.divers(de(bâtiment
 Hay (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 regraga( municipalité( Amizmiz

أازايز)33م)4)أازايز املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد احمد بملحسن عنوانه)ا))
33م)4  اازايز) الجديد  السو   حي 

أازايز املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد هشمم الفم �سي عنوانه)ا))
أازايز) 33م)4) اازايز) اادل  حي 

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بمراكش))بتم يخ)-)تحت  قم)

.-
84I)م

EXACO

PHOBOS IMMO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACO
6م، زنقة عمئشة أم املؤانين شم ع 

اوالي الحسن االول، 3333)، الدا  
البيضمء املغرب

PHOBOS IMMO  شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م، زنقة 
الحرية الطمبق 3 شقة  قم 5         - 

3333) الدا  البيضمء  املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5م4933

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. PHOBOS IMMO

التسيير) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

العقم ي،)استغالل و تطوير الوكمالت)

العقم ية،)الخدامت العقم ية).

عنوان املقر اال تممعي):)3م،)زنقة)

الحرية الطمبق)3)شقة  قم)5         - 

3333))الدا  البيضمء))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

33م  ( (: اليم3) أحمد  اير  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد اير أحمد اليم3 عنوانه)ا))

شم ع عبد الرحيم بوعبيد ط)3)شقة)

الدا  البيضمء)) ((3333 الوازيس) م)،)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) وليد  أوبعسو  السيد 

  9 املنصو ) (4 سين) عمم ة  (9  قم)

53353)اكنم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ ( البيضمء) بملدا    التجم ية 

 7م)فبراير)م)3))تحت  قم)766353.

85I)م
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SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE BELGA
DEVELOPPEMENT

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE BELGA

DEVELOPPEMENT شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : عمم ة ب 

شقة 8 اقماة ادم شم ع األاير اوالي 

عبد هللا م ج - 53333 اكنم3 

املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5م438.

العمم) الجمع  بمقت�سى 

فبراير) م3) في) املؤ خ  اإلستثنمئي 

 SOCIETE BELGA تقر  حل) م)3))

ذات) شركة  (DEVELOPPEMENT

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

33.333م  ابلغ  أسمملهم) الوحيد 

د هم وعنوان اقرهم اإل تممعي عمم ة)

األاير) شم ع  ادم  اقماة  (8 شقة) ب 

اوالي عبد هللا م ج)-)53333)اكنم3)

املغرب نتيجة لقفل التصفية.

و عين:

)بلك و عنوانه)ا)) السيد)ة))احمد)

شم ع) ادم  اقماة  (8 شقة) ب  عمم ة 

 53333 ج) م  عبد هللا  اوالي  األاير 

اكنم3 املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

عمم ة) وفي  م)3)) فبراير) م3) بتم يخ)

األاير) شم ع  ادم  اقماة  (8 شقة) ب 

اوالي عبد هللا م ج)-)53333)اكنم3)

املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 3م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)67.

86I)م

EXACO

DUEL BATIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXACO
6م، زنقة عمئشة أم املؤانين شم ع 

اوالي الحسن االول، 3333)، الدا  
البيضمء املغرب

DUEL BATIS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  3م، زنقة 
الحرية الطمبق 3 شقة  قم 5      - 

3333) الدا  البيضمء    املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

مم4933
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 DUEL (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

.BATIS
غرض الشركة بإيجمز):)الهندسة،)
اإلدا ة) (، املختلفة،) البنمء) أشغمل 

املفوضة للمشم يع.
عنوان املقر اال تممعي):))3م،)زنقة)
 -       5 شقة  قم) (3 الحرية الطمبق)

3333))الدا  البيضمء))))املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: ( زكريـمء) يعقوبي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد سعود احمد):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) زكريـمء) يعقوبي  السيد 
البيضمء)) الدا   93م3)) ( لسمسفة)

املغرب.

عنوانه)ا)) احمد  سعود  السيد 
تيسم)33)34)تمونمت املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زكريـمء) يعقوبي  السيد 
البيضمء)) الدا   93م3)) ( لسمسفة)

املغرب
عنوانه)ا)) احمد  سعود  السيد 

تيسم)33)34)تمونمت املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)766347.

87I)م

FIDUCIAIRE(FIDBOSS(Comptable(Agréé

TRAMOUL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable(Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
TRAMOUL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 

األول ، قم 3م د ب الحمج الصديق, 
الزيتون . - 53373 اكنم3 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
5((93

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TRAMOUL
نقل) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع لحسمب الغير.)
-)أشغمل اختلفة.

الطمبق) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
3م)د ب الحمج الصديق,) األول)، قم)

الزيتون).)-)53373)اكنم3 املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد عبد الغني اولودي):))533 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد عبد الفتمح اولودي):))533 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
اولودي)))))) الفتمح  عبد  السيد 
الحمج) د ب  3م) ) قم) عنوانه)ا))
اكنم3) (53373 ( الزيتون) الصديق,)

املغرب).
اولودي)) الغني  عبد  السيد 
الحمج) د ب  3م) ) قم) عنوانه)ا))
اكنم3) (53373 ( الزيتون) الصديق,)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
اولودي) الفتمح  عبد  السيد 
الحمج) د ب  3م) ) قم) عنوانه)ا))
اكنم3) (53373 ( الزيتون) الصديق,)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 7م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)م83.
88I)م

bemultico((بيمولتيكو

ENG TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
 قم 36م شقة  قم م3 الزيتون 

املعركة -اكنم3 ، 53363، اكنم3 
اكنم3

ENG TRAV  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي احل في 
الطمبق السفلي أ  يمض االشممعيلية 

الشطر ك  قم م34 ايت والل 
اكنم3 - 53333 اكنم3 املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م5))5

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 ENG (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. TRAV

االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

املختلفة او البنمء.

احل في) (: عنوان املقر اال تممعي)

الطمبق السفلي أ  يمض االشممعيلية)

الشطر ك  قم)م34)ايت والل اكنم3)

- 53333)اكنم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: ايمون) السيد  شيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ايمون  السيد  شيد 

تجزئة) انكمد  زنقة  (6 سوسة) شم ع 

فم3) (33333 فم3) (( الزهو ) هم ر 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ايمون  السيد  شيد 

تجزئة) انكمد  زنقة  (6 سوسة) شم ع 

فم3) (33333 فم3) (( الزهو ) هم ر 

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)م75.

89I)م

استأانة عملم األ قمم

DAR AL KHAIR EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

استأانة عملم األ قمم
 قم 39م سمحة كيل الحبوب 

الطمبق التمني الفقبه بن صملح ، 
33)3)، الفقيه بن صملح املغرب

DAR AL KHAIR EVENTS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 35 
زنقة الليمون الفقيه بن صملح - 
33)3) الفقيه بن صملح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

46(7
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 DAR (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AL KHAIR EVENTS
traiteur(:(غرض الشركة بإيجمز

.négoce
 35 :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
(- صملح) بن  الفقيه  الليمون  زنقة 

33)3))الفقيه بن صملح املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد احمد علي الريحمني):))533 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد حمزة املضل):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
الريحمني) علي  احمد  السيد 
 37 الليمون  فم) زنقة  عنوانه)ا))

33)3))الفقيه بن صملح املغرب.
السيد حمزة املضل عنوانه)ا))حي)
فريدة زنقة)5)) قم)) 33)3))الفقيه)

بن صملح املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الريحمني) علي  احمد  السيد 
 37 الليمون  فم) زنقة  عنوانه)ا))

33)3))الفقيه بن صملح املغرب
السيد حمزة املضل عنوانه)ا))حي)
فريدة زنقة)5)) قم)) 33)3))لفقيه)

بن صملح املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ) ( االبتدائية بملفقيه بن صملح)

مم)فبراير)م)3))تحت  قم)53.
93I)م

FICOMO

 BATIMENT( عمارة عين عتيق
)AIN ATIQ

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICOMO
حي العبمدي زنقة اكنم3  قم )3 

تمم ة ، 333)م، تمم ة املغرب
 BATIMENT( عمم ة عين عتيق

AIN ATIQ) شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  والد 
عمارعين عتيق تمم ة - 343)م تمم ة 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
375)3م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 3م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
عمم ة) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)
.(BATIMENT AIN ATIQ((عين عتيق
بيع اواد) (: غرض الشركة بإيجمز)
البنمء)و النقل توزيع النتيجة):)%)35 

االحتيمط القمنوني
والبمقي يوزع بملتسموي.

:)دوا  والد) عنوان املقر اال تممعي)
عمارعين عتيق تمم ة)-)343)م)تمم ة)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: ايلود) الكداني  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ايلود  الكداني  السيد 
تمم ة) ( 333)م) تمم ة) دوا   دية 

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ايلود  الكداني  السيد 
تمم ة) ( 333)م) تمم ة) دوا   دية 

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 7م) بتم يخ) ( بتمم ة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)4996.

Iم9)م

EXACO

ENAD DISTRIBUTION
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACO
6م، زنقة عمئشة أم املؤانين شم ع 

اوالي الحسن االول، 3333)، الدا  
البيضمء املغرب

ENAD DISTRIBUTION شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي ، زنقة 
الحرية الطمبق 3 شقة  قم 5 - 
3333)  الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
493339
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في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (39

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 ENAD(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.DISTRIBUTION

التوزيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

والتصدير) واالستيراد  والتسويق 

لجميع املنتجمت والسلع واملواد الخمم)

أو املصنعة،)بغض النظر عن طبيعتهم)

واصد هم او و هتهم،)التكييف.

زنقة) (، (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 -  5 شقة  قم) (3 الطمبق) الحرية 

3333)))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: ( السيد  او�سي  شيد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( السيد  او�سي  شيد)

ش) سيبع  (،5( بولحبمل  قم) د ب 

43353)اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ( السيد  او�سي  شيد)

ش) سيبع  (،5( بولحبمل  قم) د ب 

43353)اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)766348.

I)9)م

AZAMI(&(CHAT(TRAVAUX(DIVERS

 AZAMI & CHAT TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 AZAMI & CHAT(TRAVAUX

DIVERS

 HAY(NAJIBA(RUE 88 N° 11 RDC

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 AZAMI & CHAT(TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي نجيبة 

شم ع 88  قم مم الطمبق اال �سي 

طنجة 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

889)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 AZAMI(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.&(CHAT(TRAVAUX(DIVERS

االعممل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الكهربمئية والتركي9 الكهربمئي.

عنوان املقر اال تممعي):)حي نجيبة)
اال �سي) الطمبق  مم) 88) قم) شم ع)

طنجة)93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 53 ( (: السيد زكريمء)االزاي العدلي)

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

 43 ( (: ( الشمط) حسنمء) السيدة 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

السيدة فتيحة اوان):))3م)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

العدلي) االزاي  زكريمء) السيد 

شم ع) الديزة  حي  مم) عنوانه)ا))

53م93  ارتيل) (3( زنقة) اصمودة 

ارتيل املغرب.

السيدة حسنمء)الشمط))عنوانه)ا))

العزيزية) م) سلمى) الحسني  املجمع 
طنجة) (93333 7م  3) قم) طمبق)

املغرب.

عنوانه)ا)) اوان  فتيحة  السيدة 
 93333  778 )) قم) املر3) تجزئة 

طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

العدلي) االزاي  زكريمء) السيد 

شم ع) الديزة  حي  مم) عنوانه)ا))

53م93  ارتيل) (3( زنقة) اصمودة 

ارتيل املغرب

السيدة حسنمء)الشمط))عنوانه)ا))

العزيزية) م) سلمى) الحسني  املجمع 
طنجة) (93333 7م  3) قم) طمبق)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) مم) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)-.

93I)م

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE INTERNET
PERMISSION MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES( ،( 50000،(MEKNES

MAROC

 SOCIETE INTERNET

شركة) (PERMISSION MAROC

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم))م 
3.3.م.ب.عبد) حي  ملرانية  ((  نقة)

هللا)-)53333)اكنم3 املغرب

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة).

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5((59

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 SOCIETE INTERNET  :

.PERMISSION MAROC

خدامت) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اعلوامتية.
)م  :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
3.3.م.ب.عبد) حي  ملرانية  ((  نقة)

هللا)-)53333)اكنم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد صديقي هشمم):))53)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيدة صديقي زين9):))53)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد صديقي علي):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد فياللي اوالي  شيد):))433 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد بلخيري ايوب):))33))حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

هشمم) صديقي  السيد 
ملرانية حي) (8 6) نقة) عنوانه)ا)) قم)

3.3.م.ب.عبد هللا)53333)اكنم3)

املغرب.

عنوانه)ا)) زين9  السيدة صديقي 
الروى) 8) ماع  6) نقة) ملرانية  قم)

53333)اكنم3 املغرب.
السيد صديقي علي عنوانه)ا)) قم)
)) نقة))م)ملرانية حي 3.3.م.ب.عبد)

هللا)53333)اكنم3 املغرب.
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اوالي  شيد) فياللي  السيد 
37م)3 تجزئة الوفمء) عنوانه)ا)) قم)

م)و)) 53333)اكنم3 املغرب.
عنوانه)ا)) ايوب  بلخيري  السيد 
 نقة)6) قم)84)االنم ة)53333)اكنم3)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
هشمم) صديقي  السيد 
ملرانية حي) (8 6) نقة) عنوانه)ا)) قم)
3.3.م.ب.عبد هللا)53333)اكنم3)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)755.

94I)م

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE ZOUTRAD
COMPANY

إعالن اتعدد القرا ات

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE ZOUTRAD COMPANY

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي:  قم 

)م زنقة 6 حي بيرانز ان - 333م5 
الحم 9 املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.47655
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)م3)فبراير)م)3)
تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
ان) خملد  اشروح  السيد  استقملة 
واستمرا ) اشم ك  كمسير  انصبه 
انصبه) في  اد يس  الزويت  السيد 

كمسير وحيد للشركة
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
على) ينص  الذي  (:43 بند  قم)
اسير) اد يس  الزويت  السيد  اميلي:)

وحيد للشركة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) (38 بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)639.

95I)م

bemultico((بيمولتيكو

دوكميك

DOUKAMEK  
شركة ذات اسؤولية احدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
 قم 36م شقة  قم م3 الزيتون 

املعركة -اكنم3 ، 53363، اكنم3 

اكنم3

دوكميك  DOUKAMEK شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي الطمبق 

السفلي في الرقم 35 د ب سيدي 

لحبي9 الزيتون اكنم3 - 53333 

اكنم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5((73

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DOUKAMEK((دوكميك

صنمعة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

األكيم3 الو قية

االشغمل املختلفة او البنمء.

الطمبق) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

سيدي) د ب  (35 الرقم) في  السفلي 

 53333 (- اكنم3) الزيتون  لحبي9 

اكنم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

السيد  شيد نفيع):))333.م)حصة)
بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) نفيع  السيد  شيد 
الرقم)35)د ب سيدي لحبي9 الزيتون)

اكنم3)53333)اكنم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) نفيع  السيد  شيد 
الرقم)35)د ب سيدي لحبي9 الزيتون)

اكنم3)53333)اكنم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)784.
96I)م

BRADUS BUSINESS CENTER

WWCT INTERNATIONAL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB(APPT 17 5EME(ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
 WWCT INTERNATIONAL

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 65) شم ع 
الز قطوني الطمبق التمسع  قم )9 - 

3)34) الدا  البيضمء  املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
487895

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 WWCT(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.INTERNATIONAL

اركز) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

االتصمل الهمتفي..

 (65 (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع الز قطوني الطمبق التمسع  قم)

)9 - 3)34))الدا  البيضمء))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد العرو�سي طم ق)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد العرو�سي طم ق عنوانه)ا))

ليون))69333)ليون)))فرنسم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد العرو�سي طم ق عنوانه)ا))

ليون))69333)ليون)))فرنسم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)-.

97I)م

BRADUS BUSINESS CENTER

MY HOME ADDRESS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB(APPT 17 5EME(ETAGE

 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

 MY HOME ADDRESS

شركة ذات اسؤولية احدودة

 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي 65) شم ع 

الز قطوني الطمبق التمسع  قم )9 - 

3)34) الدا  البيضمء  املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

63م488

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 MY (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.HOME ADDRESS

شراء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وبيع  ميع أنواع أثمث وإكسسوا ات)

املنزلية..

 (65 (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع الز قطوني الطمبق التمسع  قم)

)9 - 3)34))الدا  البيضمء))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: الحلو) يونس  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) الحلو  يونس  السيد 

شم ع  ولف دكم  فيال لينم عين ديمب)

3)34))الدا  البيضمء))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحلو  يونس  السيد 

شم ع  ولف دكم  فيال لينم عين ديمب)

3)34))الدا  البيضمء))املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)-.

98I)م

ouardi(info

OUARDI INFO SARL AU 
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ouardi(info
5)-7) الزنقة 4 حي لعلو  قرية 

الجممعة ، )373)، الدا  البيضمء 
املغرب

 OUARDI INFO SARL AU شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي لعلو 
الزنقة 4 الرقم 5) و  7) ق ج  - 

3443) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
483935

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) 3م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.OUARDI INFO SARL AU
الغرض) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
لحسمبهم) القيمم  هو  الشركة  ان 
الشخ�سي أو لحسمب أطراف ثملثة أو)
لحسمب املشتركين سواء)في املغرب أو)

في الخم ج
الصحمفة و االعالم

االتصمالت)
املستمر) والتعليم  التد ي9  اركز 

واللغة
عرض اإلعالن

تنظيم املنمسبمت
األنشطة التعمونية والشراكمت

:)حي لعلو) عنوان املقر اال تممعي)
(- ( ق ج) ((7 ( و) ((5 الرقم) (4 الزنقة)

3443))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد خملد و دي):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد خملد و دي عنوانه)ا))م)5 

 (3433 ( ق ج) 975م) نونبر) (6 شم ع)

الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد خملد و دي))عنوانه)ا))م)5 

 (3433 ( ق ج) 975م) نونبر) (6 شم ع)

الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (4 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)846)3.

99I)م

BRADUS BUSINESS CENTER

 A-Z PICTURE

PRODUCTION
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB(APPT 17 5EME(ETAGE

 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

  A-Z PICTURE PRODUCTION

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 65) شم ع 

الز قطوني الطمبق التمسع  قم )9  - 

3)34) الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

487899

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 A-Z (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. PICTURE PRODUCTION

اإلنتمج) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

إنتمج) السينممئي والسمعي البصري،)

البرااج التلفزيونية..

 (65 (: اال تممعي) املقر  عنوان 

شم ع الز قطوني الطمبق التمسع  قم)

)9  - 3)34))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد تديني انم3):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

 84 السيد تديني انم3 عنوانه)ا))

شم ع ابن انير املعم يف)3)34))الدا )

البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

 84 السيد تديني انم3 عنوانه)ا))

شم ع ابن انير املعم يف)3)34))الدا )

البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)-.

333Iم



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4850

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 GROUPE SCOLAIRE LAITH

PRIVE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY(AL(AMAL(AV »D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

 STE GROUPE SCOLAIRE «

»LAITHE PRIVE SARL A.U

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

شريك وحيد

  أسمملهم  33.333م  د هم

     79 شم ع ابن سينم  الطمبق التمني 

شقة  قم 6 اكدال/ الربمط

التي  رت) املداولة  بمقت�سى  (- (I

بتم يخ)38)شتنبر)3)3).)فمن الشريكة)

أعاله) املذكو ة  للشركة  الوحيدة 

قر ت ام يلي:))

أ)))تحويل اقر الشركة ان العنوان)

التملي):))

79)شم ع ابن سينم))الطمبق التمني)

شقة  قم)6)اكدال/)الربمط

إلى العنوان التملي):

»)سيدي العربي تجزئة)896))عين)

عودة«.

بملسجل) القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ي للمحكمة التجم ية بملربمط)

3م)ينمير) ( 9م)3مم)بتم يخ) تحت  قم)

م)3).

أل ل النشر و التبليغ)

Iم33م

FOUZMEDIA

 SOUND ENERGY

MOROCCO EAST LTD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOUND ENERGY MOROCCO
EAST LTD شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي احج 

الريمض سنطراإلقماة 5 و 6 الطمبق 
3 حي الريمض - 33م3م الربمط 

املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)5م)شتنبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
و) (5 سنطراإلقماة) الريمض  »احج 
33م3م  (- الريمض) حي  (3 الطمبق) (6
»اسمحة) إلى) املغرب«) الربمط 
األول،) الطمبق  (،( اإلقماة) البمحمت 
33م3م  (- شم ع النخيل حي الريمض)

الربمط))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)3735مم.
I)33م

EXAM COMPTES

نيو كونستريكسيون أفريكا 
ماروك

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EXAM COMPTES
 Résidence(MIHFAD(C, Rue
 d›Alger, 2ème(étage(Apt 6 ،
26100، BERRECHID(MAROC

نيو كونستريكسيون أفريكم ام وك 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 45 زنقة 
عبد القمد  افتقم ، الطمبق ) 

 CASABLANCA 20000 4 الشقة
الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
493535

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

نيو) (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

كونستريكسيون أفريكم ام وك.

غرض الشركة بإيجمز):)األشغمل و)

اإلنشمء)العقم ي.

زنقة) (45 (: عنوان املقر اال تممعي)

عبد القمد  افتقم ،)الطمبق)))الشقة)

الدا ) (CASABLANCA (3333  4

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

333.333.م)د هم،)اقسم كملتملي:

 5.333 ( (: توفيق) صبم   السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد التمدلي عمر):))5.333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) توفيق  صبم   السيد 

ارك9  يكوكوسطم،) البملية،) طنجة 

3)م 93333  )) قم) 4))طمبق) عمم ة)

طنجة املغرب.

السيد التمديلي عمر عنوانه)ا))69 

شم ع اوالي إسممعيل،)تجزئة الخير)

)635))ابن أحمد املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) توفيق  صبم   السيد 

ارك9  يكوكوستم،) البملية،) طنجة 

3)م 93333  )) قم) 4))طمبق) عمم ة)

طنجة املغرب

السيد التمديلي عمر عنوانه)ا))69 

شم ع اوالي إسممعيل،)تجزئة الخير)

)635))ابن أحمد املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)94م766.

333Iم

INNOVCUBATOR SARL

HUPPEEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INNOVCUBATOR SARL

صندوق بريد 93)) وكملة العيون 

املدينة، 73333، العيون املغرب

HUPPEEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي ادينة 

الوحدة بلوك A  قم م4  - 73333 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م)353

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.HUPPEEX

تجم ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

واستيراد وتصدير املنتجمت الغذائية)

اشغمل وخدامت) النقل،) والفالحية،)

البنمء)العماة.)التجم ة العماة.

ادينة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 73333  - م4   A) قم) الوحدة بلوك)

العيون املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد احمد الرحملي):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد اابم ك فريقي):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
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عنوانه)ا)) الرحملي  احمد  السيد 
العيون) (73333 ( الدشيرة) قيمدة 

املغرب.
عنوانه)ا)) فريقي  اابم ك  السيد 
حي اوالي  شيد الشطر الثملث بلوك)

4) قم)6م 73333)العيون املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الرحملي  احمد  السيد 
العيون) (73333 ( الدشيرة) قيمدة 

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)3)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)339/2021.

334Iم

alfafisc(sarl

SUDAFER
إعالن اتعدد القرا ات

alfafisc(sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place(des(taxis(Complexe(dar

 taleb(ouled(teima(Ouled(Teima،
83350، OULED(TEIMA(MAROC
SUDAFER »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: تجزئة 

كممل الدين )  قم )م اوالد تميمة  - 
83353 اوالد تميمة املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
5م9).

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)37)غشت)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)
تفويت  ميع حصص السيد) اميلي:)
ابركوش احمد  قم البطمقة الوطنية)
للسيد ابركوش ابراهيم) (JCم8964م

JCقم البطمقة الوطنية))5)97م 
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
تفويت  ميع حصص السيد ابركوش)
الوطنية) البطمقة  الحسين  قم 
)ممJ84)للسيد ابركوش الحسن  قم)

.JC64657(البطمقة الوطنية

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
ابركوش) طرف  ان  الشركة  تسيير 

ابراهيم و))ابركوش الحسن
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)

الحصص)
على) ينص  الذي  (:38 بند  قم)

اميلي:)تسيير الشركة)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
3م  بتم يخ) ( بتم ودانت) االبتدائية 

غشت)3)3))تحت  قم))7مم.

335Iم

conseils(sarl

2RN TAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

conseils(sarl
شم ع لبنمن اقماة يمانة م اكت9 
 قم 9م طنجة، 93333، طنجة 

املغرب
RN TAYA)  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

لبنمن اقماة يمانة م الطمبق األول 
 قم 4) - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

369ممم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 (RN (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. TAYA
االنعمش) (: غرض الشركة بإيجمز)

العقم ي.
شم ع) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
األول) الطمبق  م) يمانة) اقماة  لبنمن 

 قم)4) - 93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

حصة) (63 ( (: طميم) انعم  السيد 

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

 43 ( (: الوكيلي) سكينة  السيدة 

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

حي) عنوانه)ا)) طميم  انعم  السيد 
العلوي) العربي  اوالي  زنقة  النزاهة 

 قم)39 93333)طنجة املغرب.

السيدة سكينة الوكيلي عنوانه)ا))
حي النزاهة زنقة اوالي العربي العلوي)

 قم)39 93333)طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

حي) عنوانه)ا)) طميم  انعم  السيد 
العلوي) العربي  اوالي  زنقة  النزاهة 

 قم)39 93333)طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

د نبر) م)) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

3)3))تحت  قم)9م374).

336Iم

CANOCAF SARL

MASTER HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضمفة تسمية تجم ية أو شعم )

CANOCAF SARL

شم ع الجيش امللكي زنقة الخنسمء 

 قم 7 الطمبق الثمني  قم 33 

 NADOR ،6(333 ، النمظو

MAROC

MASTER HOME  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي: تجزئة 

السعمدة حي املطم   - 333)6 

النمظو   املغرب.

»إضمفة تسمية تجم ية أو شعم «

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

7م)8.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
تقر ) م)3)) فبراير) 6م) في) املؤ خ 

إضمفة شعم  تجم ي للشركة وهو:

NOVO CLASS

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)7م)فبراير)

م)3))تحت  قم))37.

337Iم

MH ECO

MH ECO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MH ECO

9)م شم ع القمهرة شقة  قم ) ، 

33))م، تمم ة تمم ة

MH ECO شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 9)م شم ع 

القمهرة شقة ) - 33))م تمم ة تمم ة

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م88م3م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 MH (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ECO

تصدير) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الخدامت

التجم ة االلكترونية)

التجم ة).

عنوان املقر اال تممعي):)9)م)شم ع)

القمهرة شقة)) - 33))م)تمم ة تمم ة.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) هرا�سي  احمد  السيد 

 6 بمء) تجزئة  يمض أهل سال عمم ة 

شقة)8)تمبريكت)3333م)سال سال.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هرا�سي  احمد  السيد 

 6 بمء) تجزئة  يمض أهل سال عمم ة 

شقة)8)تمبريكت)3333م)سال سال

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمم ة))بتم يخ)-)تحت  قم)-.

338Iم

ESPACE COMPETENCES  SARL

S.T.B.J LOG S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة)

ESPACE(COMPETENCES  SARL

شم ع القيراوان، عمم ة  33  ، شقة 

 BOITE(POSTAL  :     .3، العيون(

70000 ، .1349، العيون املغرب

S.T.B.J LOG S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اال تممعي اشروع 

املدينة 5) ام 3 ، بلوك واي  قم 

43)م ، العيون   العيون 73333 

العيون املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(7587

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) م)3)) فبراير) 3م) في) املؤ خ 

نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):

نقل البضمئع لحسمب الغير

-)الرسمئل)-)التوصيل)-التوزيع

-)أعممل بنمء)وأشغمل))اتنوعة..

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

3م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)458.

339Iم

NEOCOMPTADUNORD

SOMAFEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NEOCOMPTADUNORD
 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

SOMAFEC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة سيد 
قط9 و زنقة سنمء اقماة تدغين 
الشقة  قم 4 - 93333 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م))7).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) فبراير) (39 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
)ة))احمد االخيري) تفويت السيد)
33م  حصة ا تممعية ان أصل) (33
سلمى) )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

االخيري بتم يخ)39)فبراير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
فبراير) 6م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)39363).
3Iم3م

املستمانة الشرقية لتقنيمت املحمسبة

 EXPLOITATION DE
CARRIERE ISLY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املستمانة الشرقية لتقنيمت 
املحمسبة

شم ع احمد عبده اقماة حمزة  قم 
8م اكر  الطمبق الثمني  قم 7 ، 

63333، و دة املغرب
 EXPLOITATION DE CARRIERE

ISLY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  5RUEم 
 JAMAL EDDINE ALAFGHANI
 3EME(ETAGE(N04 - 60000

Oujda املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

36597

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (3(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 EXPLOITATION DE CARRIERE

.ISLY

غرض الشركة بإيجمز):)-استغالل)

املقملع

-البحث والتعدين

-استيراد وتصدير

5RUEم  ( (: عنوان املقر اال تممعي)

 JAMAL EDDINE ALAFGHANI

 3EME ETAGE N34 - 63333

Oujda)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: ابم ك) براهيمي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد الهمدي الكبير):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 (: ابم ك) براهيمي  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

السيد الهمدي الكبير):)533)بقيمة)

33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

براهيمي ابم ك عنوانه)ا)) السيد 

حي الوحدة زنقة تمزة  قم)6  63333 

و دة املغرب.

السيد الهمدي الكبير عنوانه)ا))حي)

)م658    (7 4م) قم) املحممدي زنقة)

العيون املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:

براهيمي ابم ك عنوانه)ا)) السيد 

حي الوحدة زنقة تمزة  قم)6  63333 

Oujda)املغرب

السيد الهمدي الكبير عنوانه)ا))حي)

)م658    (7 4م) قم) املحممدي زنقة)

العيون املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 7م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)579.

Iمم3م

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

TISSUS FETTAHI
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

TISSUS FETTAHI شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي املنطقة 

الصنمعية كزنمية تجزئة 46)م 

الطمبق السفلي لينم  قم ) - 93333 

طنجة املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.99833

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) م)3)) فبراير) (39 في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»3.333م  أي ان) د هم«) »93.333م)

عن) د هم«) ((33.333« إلى) د هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 8م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)5)6م.

I)م3م
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fiduciaire(dar(dmana

Z.M.KOPAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

fiduciaire(dar(dmana

حي الد عمويين د ب الد عمويين 

 قم 3م وزان حي الد عمويين د ب 

الد عمويين  قم 3م وزان، 33)6م، 

وزان املغرب

Z.M.KOPAN    شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي بحي العدير 

تجزئة النهضة م  قم 474 وزان - 

33)6م وزان املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م)6م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تعيين) م)3)) ينمير) (34 املؤ خ في)

اسير  ديد للشركة السيد)ة))حسين)

عبد الحميد كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) (34 بتم يخ) ( بوزان) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)م93).

3Iم3م

AMGHAR MOHAMED

LIYA GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

LIYA GLOBAL   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 38 

زنقة عالل الفم�سي طنجة   - 93363 

طنجة  املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9م)99.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

3)3))تم تعيين) 33)د نبر) املؤ خ في)

اسير  ديد للشركة السيد)ة))بوزوبع))

عتممن كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م)393).

4Iم3م

NEOCOMPTADUNORD

I.H.D
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD

 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

I.H.D شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي قواسم 

عمم ة م الطمبق األول  قم 9 الرهراه 

- 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

949)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

.I.H.D(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

كراء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

العقم ات وتسيير االاالك العقم ية.

قواسم) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

عمم ة)م)الطمبق األول  قم)9)الرهراه)-)

93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة هدى ازنمدن):))33م)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ازنمدن  هدى  السيدة 
 3 الزيمتن  قم) القمسم  ابو  زنقة 

93333)طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ازنمدن  هدى  السيدة 
 3 الزيمتن  قم) القمسم  ابو  زنقة 

93333)طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)73)39).

5Iم3م

HI GEST SARL AU

FARM TO TABLE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
 قم 3م حي الر م فمهلل النخيل 

الشمملي ، 43363، اراكش املغرب

FARM TO TABLE شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  سكمن 

 ممعة اوالد حسون  - 43333 

اراكش املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

439ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 FARM(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.TO TABLE

غرض الشركة بإيجمز):)املطعمة.

دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

سكمن  ممعة اوالد حسون))-)43333 

اراكش املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد فنمن هشمم):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد فنمن هشمم عنوانه)ا))دوا )

 43333 ( سكمن  ممعة اوالد حسون)

اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد فنمن هشمم عنوانه)ا))دوا )

 43333 ( سكمن  ممعة اوالد حسون)

اراكش املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3657)م.

6Iم3م

AMGHAR MOHAMED

LIYA GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشمط الشركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

LIYA GLOBAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اال تممعي  قم 38 
زنقة عالل الفم�سي طنجة - 93363 

طنجة املغرب.
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تغيير نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9م)99.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم) ((3(3 د نبر) (33 في) املؤ خ 

»التصدير) تغيير نشمط الشركة ان)

بيع) ـ) املجوهرات) بيع  ـ) اإلستراد) و 

املواد) وبيع  »إنتمج  إلى) املالبس«)

التغدية) (. اإلستهالكية) ( الغدائية)

العماة و البقملة«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م)393).

7Iم3م

املركز الجهوي لالستثمم  لجهة العيون السمقية)

الحمراء

BUSINESS TALBI
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمم  لجهة 

العيون السمقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 73333، 

العيون املغرب

BUSINESS TALBI  شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

الوفمق  قم 6) العيون  - 73333 

العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

45م35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. BUSINESS TALBI

بنمء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

األلوانيوم،) النجم ة  الخش9  يعمل 

اللوحة،) أعممل  و ميع  والز مج،)

و ميع الهندسة

وتطوير) والبنمء،) الخداة املدنية،)

السكنية) املبمني  وبنمء) األ ا�سي،)

والصنمعية

الشرب) وايمه  الصحي،) الصرف 

وامليمه ز ع األنمبي9،)وحفر بئر،

امليمه،) وخزانمت  الصوااع  بنمء)

و ميع األعممل الكهربمئية والسبمكة)

واإلادادات،)واإلادادات،

الهواء.) اكيفمت  وتركي9  إصالح 

تصنيع وتسويق الـ)agglos،)الفوهمت،)

البالط و ميع

وتسويق) استيراد  البنمء.) اواد 

ان) واأل هزة  األدوية  استلزامت 

 ميع

العماة) الحفر  أعممل  انواع.)

املختلفة) والشبكمت  والطرق 
والطرق) الكهربمئية  والشبكمت 

وإادادات امليمه

وشراء) الصنمعية،) والكهربمء) بنمء)

واستيراد) وإصالح  وتصنيع  وبيع 

املعدات لل

وامليكمنيكم،) اعدات الحفر،) بنمء،)

والهيد وايكمنيكية،) والهيد وليكية 

والتنمية العقم ية.)شراء

(، وتبمدل) (، اع األخذ) (، املبيعمت)

وتجهيز وإصالح واملنمظر الطبيعية)،)و

وشراء) اقتنمء) أي صفقة عقم ية.)

األ ا�سي ألغراض التنمية والتنمية

الفمئدة) أخذ  اع  االستثمم ،)

واالندامج،) املسمهمة،) طريق  عن 

وحيمزة أسهم أو سندات) واملشم كة،)

في

والشركمت) الشركمت   ميع 

ابمشرة) غير  أو  ابمشرة  الصلة  ذات 

للشركة،) اال تممعي  الغرض  إلى 

والسبمكة.

الهيد وليكية) املعدات 

والكهربمئية وامليكمنيكية،)وشراء)وبيع)

اعدات الكمبيوتر واملكمت9،

النقل) وتأ يرهم.) السيم ات  نقل 

إلى  ميع الفروع الوطنية والدولية.)

شراء)وبيع وتأ ير و

الجديدة) املعدات  نقل 

واملراقبة) والحراسة،) واملستعملة،)

وتخصيص) والتنظيف،) واألان،)

وتو يد) القمماة،) املوظفين،) مع 

املكمت9) اعدات  وتركي9  ميع 

والكمبيوتر،)واإلاداد

وتصدير،) استيراد  اكمت9،)

وخدامت) وظمئف  العماة،) والتجم ة 

اختلفة،)وبشكل عمم كل خيم 

التجم ية أو العقم ات أو العقم ات)

التي يمكن أن تعزز تطوير الشركة..

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 73333 (- ( العيون) ((6 الوفمق  قم)

العيون))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عمر الطملبي):))33م)حصة)

بقيمة)333.م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد عمر الطملبي))عنوانه)ا))حي)

القد3 تجزئة الراحة زنقة اكسمت)
العيون)) (73333 ( العيون) )33م)  قم)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد عمر الطملبي))عنوانه)ا))حي)

القد3 تجزئة الراحة زنقة اكسمت)
العيون)) (73333 ( العيون) )33م)  قم)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

39)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)401/2021.

8Iم3م

AMGHAR MOHAMED

LIYA GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

LIYA GLOBAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 9) 
زنقة عمر بن العمص الطمبق 3  قم 

6) - 93363 طنجة   املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

9م)99.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)33)د نبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
» قم)9))زنقة عمر بن العمص الطمبق)
3) قم)6) - 93363)طنجة)))املغرب«)
الفم�سي) عالل  زنقة  (38 ») قم) إلى)

طنجة))-)93363))طنجة))))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م)393).

9Iم3م

ESPACE COMPETENCES  SARL

S.T.B.J LOG S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL

شم ع القيراوان، عمم ة  33  ، شقة 

 BOITE(POSTAL  : .3، العيون(

70000 ، .1349، العيون املغرب

S.T.B.J LOG S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي القيروان 
،  شقة )، عمم ة 3، العيون العيون 

73333 العيون املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(7587
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بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)3م)فبراير)م)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

(،3 عمم ة) (،( شقة) ( (، »القيروان)

العيون) (73333 العيون) العيون 

 (5 املدينة) »اشروع  إلى) املغرب«)

ام 3)،)بلوك واي  قم)43)م،)العيون)

العيون)73333)العيون))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)458.

3I)3م

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

Ste Word.Maintenance Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA(MAROC

  Ste(Word.Maintenance(Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زنقة 

احمد ولد سيدي عبم3 املقمطعة 

م3  قم م3 السمم ة  - 333)7 

السمم ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7م))

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) مم)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 Ste (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. Word.Maintenance(Sarl

اشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اختلفة واشغمل البنمء.

زنقة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
املقمطعة) عبم3  سيدي  ولد  احمد 
 7(333 (- ( السمم ة) م3) م3) قم)

السمم ة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد الداه الكرشة):))533)حصة)

بقيمة)53.333)د هم للحصة).
 533 ( (: الطمهري) سعيد  السيد 
حصة بقيمة)53.333)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) الكرشة  الداه  السيد 
 7(333 السمم ة) (35 زنقة بمبيه  قم)

السمم ة املغرب.
السيد سعيد الطمهري عنوانه)ا))
 55 اراوشة  قم) زنقة  الفتح  حي 

السمم ة)333)7)السمم ة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الكرشة  الداه  السيد 
 7(333 السمم ة) (35 زنقة بمبيه  قم)

السمم ة املغرب
السيد سعيد الطمهري عنوانه)ا))
 55 اراوشة  قم) زنقة  الفتح  حي 

السمم ة)333)7)السمم ة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملسمم ة))بتم يخ)7م)فبراير)

م)3))تحت  قم)45/2021.

Iم)3م

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TOGOMORI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شم ع فم3 الطمبق األول  قم م ، 

93333، طنجة املغرب
TOGOMORI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
بد  القطعة 8) الطمبق م  قم 5 - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

443)مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TOGOMORI

أشغمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البنمء.

عنوان املقر اال تممعي):)تجزئة بد )
القطعة)8))الطمبق)م) قم)5 - 93333 

طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد انير الشريف):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

حصة) (533 ( (: عبو) عمر  السيد 

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد انير الشريف عنوانه)ا))حي)
العلوي زنقة)م) قم)7م 93333)طنجة)

املغرب.

حي) عنوانه)ا)) عبو  عمر  السيد 
 93333 3 3م) قم) ))زنقة) االد يسية)

طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد انير الشريف عنوانه)ا))حي)
العلوي زنقة)م) قم)7م 93333)طنجة)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((9 بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)5)388).

I))3م

FLASH ECONOMIE

MULTIGRAIN
إعالن اتعدد القرا ات

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MULTIGRAIN »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان اقرهم اال تممعي: إيممن 
املركز التقى زنقة السمحة وشم ع 
اوالي عبد الرحممن اكت9 )6  - 

3333) الدا البيضمء املغرب .
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
86859م.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
املؤ خ في)8م)د نبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تمديد هدف الشركة
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تحديد الصالحيمت.
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

تمديد هدف الشركة
بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تحديد الصالحيمت
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (5 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)م7م759.

3I)3م

COMGEST

فارما تريد
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMGEST
 RUE 9 N°27 AINCHOCK ،

20470، CASABLNACA(MAROC
فم ام تريد شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان اقرهم اإل تممعي 43 شم ع 
بروفينس ، الطمبق األول  قم 4 ،   - 

53)3) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
493559

8م  عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 د نبر)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
فم ام) (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

تريد.
(- :)استيراد) غرض الشركة بإيجمز)
تصدير)،)شراء)،)بيع)،)توزيع)،)تعبئة)
األصنمف) (، تمثيل  ميع املنتجمت) (،
األ هزة واملعدات شبه) (، البضمئع) (،

الصيدالنية وشبه الطبية.
43)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
بروفينس)،)الطمبق األول  قم)4)،)))-)

53)3))الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: عبدهللا) خملد  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد خملد عبدهللا عنوانه)ا))43 
الطمبق األول  قم) (، شم ع بروفينس)

4،)53)3))الدا  البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد خملد عبدهللا عنوانه)ا))43 
الطمبق األول  قم) (، شم ع بروفينس)

4،)53)3))الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)96م766.
4I)3م

N(M CONSEIL-SARL

LIMPIA RIF
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

LIMPIA RIF شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي اوالد 

بوعطية - 333)6 النمظو  املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

537م)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (34

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LIMPIA RIF

(- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

التنظيف.

-)البستنة.

-)التجم ة..

:)حي اوالد) عنوان املقر اال تممعي)

بوعطية)-)333)6)النمظو  املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السقملي هشمم) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) السقملي هشمم  السيد 
  6((55 الكبداني) دا   القضيم  دوا  

الد يوش املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) السقملي هشمم  السيد 
 6((55 الكبداني) دا   القضيم  دوا  

الد يوش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)مم)فبراير)

م)3))تحت  قم)7)3.

5I)3م

aice(compta

SOLAR POWER PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
SOLAR POWER PLUS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي  زنقة 

سمية إقماة شهرزاد 3 الطمبق 5 
 قم )) النخيل - 3373) البيضمء  

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489939
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 SOLAR(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

. POWER PLUS
تسويق) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

 ميع اعدات الطمقة الشمسية.
زنقة) ( (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 5 الطمبق) (3 شهرزاد) إقماة  سمية 
البيضمء)) ((3373 (- النخيل) (((  قم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 533 ( (: الشمفعي) هشمم  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 533 ( (: عبداالله خشمن) السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد هشمم الشمفعي عنوانه)ا))
 (36(3 ( البرنو�سي) ((5 )) قم) بلوك)

البيضمء))املغرب).

السيد عبداالله خشمن عنوانه)ا))
 قم)9))زنقة)م4)اجموعة)3))3 م ج)

3373))البيضمء))املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد هشمم الشمفعي عنوانه)ا))
 (36(3 ( البرنو�سي) ((5 )) قم) بلوك)

البيضمء))املغرب)

السيد عبداالله خشمن عنوانه)ا))
 قم)9))زنقة)م4)اجموعة)3))3 م ج)

3373))البيضمء))املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765573.

6I)3م

Trefle(Conseil

RICARA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

RICARA شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي إقماة 

النخيل ، ابنى  قم 35 ، الطمبق 

الثملث ، شقة 4م ، عين الشق - 

3473) الدا  البيضمء املغرب
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تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
493477

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((9
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.RICARA
*استيراد) (: غرض الشركة بإيجمز)
وتوزيع  ميع) وبيع،) شراء) وتصدير،)
واألثمث) املكتبية  واللوازم  املنتجمت 

وانتجمت و اكسسوا ات البنمء.
،هندسة وتركي9 كمفة) *د اسمت)
وأعممل) والتجهيز  التركي9  أعممل 
الهندسة املدنية واألشغمل العمواية.
وتأ ير) اجهزة  اكمت9  *تأ ير 
إدا ية) وخدامت  ا تممعمت  قمعمت 

إضمفية لرواد األعممل.
العمليمت) عمم  ميع  *وبشكل 
أو) قمنونية  كمنت  نوع سواء) أي  ان 
اقتصمدية أو املية أو انقولة أو غير)
انقولة تتعلق بملغرض املذكو  أعاله)
اممثلة) أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 
أو ذات صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
الذي) الهدف  غيرابمشر  أو  ابمشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أو ااتداده)

أو تطويره..
إقماة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
الطمبق) (، (35 ابنى  قم) (، النخيل)
(- الشق) عين  (، 4م) شقة) (، الثملث)

3473))الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
33م  ( (: السيد عبد الهمدي عاللي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عاللي) الهمدي  عبد  السيد 

)م  إقماة ابروكة الشقة) عنوانه)ا))

فم3) (33353 اج) (( سقمطو) آيت 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عاللي) الهمدي  عبد  السيد 

)م  إقماة ابروكة الشقة) عنوانه)ا))

فم3) (33353 اج) (( سقمطو) آيت 

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)33م766.

7I)3م

N(M CONSEIL-SARL

CENTRE ID1 PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

CENTRE(ID1 PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 68 74 

شم ع الحسن الثمني العروي - 

333)6 النمظو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

535م)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CENTRE IDم PRIVE

اركز) (- (: بإيجمز) الشركة  غرض 

للتكوين املستمر.

 68 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
(- العروي) الثمني  الحسن  شم ع  (74

333)6)النمظو  املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 533 ( (: السيدة بوتخريط حسنمء)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد الطمهريوي ابراهيم):))533 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
حسنمء) بوتخريط  السيدة 
العروي) القد3  حي  عنوانه)ا))

333)6)النمظو  املغرب.
ابراهيم) الطمهريوي  السيد 
وكيل) بني  اقدو ن  دوا   عنوانه)ا))

العروي)333)6)النمظو  املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
حسنمء) بوتخريط  السيدة 
العروي) القد3  حي  عنوانه)ا))

333)6)النمظو  املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)34)فبراير)

م)3))تحت  قم)48).

8I)3م

Y.A.N.Z CONSULTING

IMAN IMPORT EXPORT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Y.A.N.Z CONSULTING
 AV(OUED(NAKHLA ، 93000،

TETOUAN MAROC
IMAN IMPORT EXPORT شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 
االايرة زنقة  وام  قم 63 الفنيدق - 

93333 الفنيدق املغرب 
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(8647

 39 عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) فبراير)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 IMAN(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.IMPORT EXPORT

غرض الشركة بإيجمز):)استيراد و)

تصدير  ميع انواع املواد الغذائية).

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

(- الفنيدق) (63 االايرة زنقة  وام  قم)

93333)الفنيدق املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333,33م)د هم،)اقسم كملتملي:

((: ( الحبي9) عبد  الصوير  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)

للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

الحبي9)) عبد  الصوير  السيد 

سيلفم) دي  بيمتريز  كميي  عنوانه)ا))

 قم)4م)بيسو ب))3)بويرطم ف سبتة))

93333)سبتة))املغرب).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

الحبي9)) عبد  الصوير  السيد 

سيلفم) دي  بيمتريز  كميي  عنوانه)ا))

 قم)4م)بيسو ب))3)بويرطم ف سبتة))

93333)سبتة))املغرب)

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( االبتدائية بتطوان)

م)3))تحت  قم)مم3.

9I)3م
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TY CONSULTING

MED IMMEUBLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

TY CONSULTING
 RUE(HALAB(MERS(SULTAN ، (6
20140، CASABLANCA(MAROC
MED IMMEUBLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 4) شم ع 
خريبكة الدا  البيضمء - 33م3) 

الدا  البيضمء املغرب.
تحويل  املقر اال تممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
49م45م.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)3))شتنبر)6م3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
(- البيضمء) الدا   شم ع خريبكة  ((4«
إلى) املغرب«) البيضمء) الدا   33م3))
اول)) غمندي  (، غمندي) شم ع  »3م)
 (33(6 (- اعم  يف) (M(3 اإلقماة)

الدا  البيضمء))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (5 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 
أكتوبر)6م3))تحت  قم)53)6م336.

333Iم

إئتممنية  زقي)»ذ. زقي هشمم«)احمس9 اعتمد

 SOCIETE GUEROUANE
 DE GARDINNAGE ET

NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

إئتممنية  زقي »ذ. زقي هشمم« 
احمس9 اعتمد

 قم 7م شقه 5م زنقه انتسيرابي ، 
53333، اكنم3 املغرب

 SOCIETE GUEROUANE DE
 GARDINNAGE ET NETTOYAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي : 35)  ، 
حي النعيم 4/3   53333 اكنم3 

املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.36697

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) 9م3)) نونبر) ((6 املؤ خ في)

 SOCIETE GUEROUANE DE

 GARDINNAGE ET NETTOYAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة ابلغ)

وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)

35)) ،)حي النعيم) اقرهم اإل تممعي)

3/4   53333)اكنم3 املغرب نتيجة)

لعدم و ود سيولة

عدم و ود صفقمت.

و عين:

و) بالل  ( العملي) عبد  السيد)ة))

 3/4 النعيم) حي  (، ((35 عنوانه)ا))

)ة)) 53333)اكنم3 املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

بتم يخ)6))نونبر)9م3))وفي)35)) ،)حي)

النعيم)3/4   53333)اكنم3 املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 9م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

م)3))تحت  قم)84.

Iم33م

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

هيركوليس إنفست
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شم ع احمد الخماس و شم ع 

ابن كثير إقماة دو3 ام 3  قم 44 ، 

93333، طنجة املغرب

هيركوليس إنفست شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي سمحة 

ابراهيم الروداني زنقة ال سينم 

إقماة بتهوفن ) الطمبق 3  قم )8  - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3333مم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 8م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

هيركوليس إنفست.

استغالل) (: غرض الشركة بإيجمز)

بملسيمحة،) عالقة  ذات  املؤسسمت 

)و اهن) الفندقة)،الترفيه)،)املطعمة،)

الخدامت.

سمحة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

ابراهيم الروداني زنقة ال سينم إقماة)
بتهوفن)))الطمبق)3) قم))8  - 93333 

طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عمدل ا بعي):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ا بعي  عمدل  السيد 
املحيط) مم) الشقة) نمبولي  زنقة  (49

3343م)الربمط املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ا بعي  عمدل  السيد 
املحيط) مم) الشقة) نمبولي  زنقة  (49

3343م)الربمط املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 9م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)39568).

I)33م

ARION(PARTNERS(&(CONSULTING

 ARION PARTNERS &
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ARION(PARTNERS &
CONSULTING

45م شم ع احمد الخماس الطمبق 
 Tanger ،93333 ، (8 الرابع شقة

Maroc
 ARION(PARTNERS &

CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 
47 افتمح الخير شم ع ولي العهد - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3383مم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 ARION(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.PARTNERS(&(CONSULTING
تقديم) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
املشم يع) إلنجمز  واملشو ة  الخداة 

الصنمعية والتجم ية والز اعية.
 47 :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
افتمح الخير شم ع ولي العهد)-)93333 

طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد لهمدي اهدي):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 533 ( (: ( يمسين) اسرو   السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
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عنوانه)ا)) ( اهدي) لهمدي  السيد 
تجزئة الزنمكية شم ع اململكة العربية)
طنجة)) (93333  74 السعودية  قم)

املغرب.
عنوانه)ا)) ( السيد اسرو  يمسين)
علي) اامم  و  الديو ي  احمد  زاوية 

الشقة)7م  3)43م)طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( اهدي) لهمدي  السيد 
تجزئة الزنمكية شم ع اململكة العربية)
طنجة)) (93333  74 السعودية  قم)

املغرب
عنوانه)ا)) ( السيد اسرو  يمسين)
علي) اامم  و  الديو ي  احمد  زاوية 

الشقة)7م  3)43م)طنجة))املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)39384).

333Iم

M.A.I GROUPE SERVICE

MY COFE GO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
MY COFE GO    شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

53م و 43م افكم القنيطرة  - 4333م 
القنيطرة املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.48879
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تم تعيين) )))د نبر) املؤ خ في)
السيد)ة)) للشركة  اسير  ديد 

حميرات))يوسف كمسير آخر
تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملقنيطرة))بتم يخ))م)ينمير)

م)3))تحت  قم))8383.

334Iم

M.A.I GROUPE SERVICE

ZAMORA TRANS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC

ZAMORA TRANS شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 5م شم ع 

سبو اركز االعممل الشوب الطمبق 

5 املكت9  قم  ) - 4333م القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م5876

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((7

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ZAMORA TRANS

كراء) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

السيم ات بدون سمئق).

5م)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

الطمبق) الشوب  االعممل  اركز  سبو 

) - 4333م)القنيطرة) ( 5)املكت9  قم)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد العاللي اسممعيل):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد العاللي اسممعيل عنوانه)ا))
م  79) قم) حي سيدي بوحم ة زنقة)

93363)طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد العاللي اسممعيل عنوانه)ا))
م  79) قم) حي سيدي بوحم ة زنقة)

93363)طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 34 بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م8)م.

335Iم

BUSINESS AUDITAX

BATIKAB
إعالن اتعدد القرا ات

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

BATIKAB »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان اقرهم اال تممعي: العزي9 
الحمج قدو  عمم ة بلوك ب 3 

الطمبق 3  قم 37 - 93333 طنجة  
املغرب .

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.44367
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3))ينمير)م)3)
تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م3:) قرا   قم)
بنمء) اشغمل  نشمط  اضمفة  اميلي:)
و) املتوسطة  الكهربمئية  الشبكمت 

الصغيرة التوتر
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
 (333333  فع  أسممل الشركة ان)

الى)3333333
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)
الشبكمت) اضمفة نشمط اشغمل بنمء)
الصغيرة) و  املتوسطة  الكهربمئية 

التوتر

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند  قم)

ان) الشركة  اميلي:) فع  أسممل 

33333))الى)3333333

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 7م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)8م394).

336Iم

FIDEXPER

AGRONARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDEXPER

 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA(APPT 1 EL(JADIDA ،

24000، EL(JADIDA(MAROC

AGRONARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6 تجزئة 

السالم شقة 5) الجديدة - 4333) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9م76م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AGRONARA

النشمط) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الفالحي

تجزئة) (6 (: عنوان املقر اال تممعي)

 (4333 (- الجديدة) ((5 السالم شقة)

الجديدة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 433.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4860

333.م  ( (: بكم3  شید) ( السيد)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

333.م  ( (: السيد بكم3 عز الدين)
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

لكبير) عبد  اإلبراھیمي  السيد 
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).
333.م  ( (: نبیل) لخلیفي  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا))) بكم3  شید  السيد 
نمة)))) أوالد  السبت  سوق  الر مء) حي 

3333))بني االل املغرب).
السيد))بكم3 عز الدين)))عنوانه)ا)))
44م)اكر  شم ع احمد الديو ي  قم)

7  3)43م)القنیطرة))املغرب).
لكبير)))) عبد  اإلبراھیمي  ( السيد)
إقماة) الكلیمت  شم ع  عنوانه)ا))
الجديدة)) ( ((4333 م  املنى شقة  قم)

املغرب.
عنوانه)ا))) ( ( لخلیفي نبیل) ( السيد)
 5 زنقة العراق إقماة  ضوان الطمبق)

 قم)33 93363))طنجة))املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا))) بكم3  شید  السيد 
نمة)))) أوالد  السبت  سوق  الر مء) حي 

3333))بني االل املغرب)
السيد))بكم3 عز الدين)))عنوانه)ا)))
44م)اكر  شم ع احمد الديو ي  قم)

7  3)43م)القنیطرة))املغرب)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملجديدة))بتم يخ)39)فبراير)

م)3))تحت  قم)5995).

337Iم

FOUZMEDIA

SOCIETELIBINA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETELIBINA شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 59 شم ع 

اوالي عبدالعزيز إقماة اوالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 4333م 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
58783

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 5م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SOCIETELIBINA
اشغمل)) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البنمء).
 59 (: اال تممعي) املقر  عنوان 
إقماة) عبدالعزيز  اوالي  شم ع 
4333م   -  4 اوالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
املصطفى) العلو�سي  السيد 
لوفملون) 998م) عنوانه)ا)) قم)

4333م)القنيطرة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
املصطفى) العلو�سي  السيد 
لوفملون) 998م) عنوانه)ا)) قم)

4333م)القنيطرة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)-.
338Iم

FOUZMEDIA

 THE NORTHWEST

COMPANY SARL
إعالن اتعدد القرا ات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 THE NORTHWEST COMPANY

SARL  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي:  زنقة 336 

–  قم 688) السيكون  - - القنيطرة 

املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م4456.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)4))شتنبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

ا ديع533  اهدي  السيد  تفويت  (-

حصة لفمئدة السيد اروان القصيير)

بتم يخ)23/09/2020

على) ينص  الذي  (:( قرا   قم)

اميلي:)-)قبول استقملة اهدي ا ديع)

وتعيين السيد اروان القصيير كمسير)

للشركة.

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

ايراد) الى  الشركة  نشمط  -توسيع 

واستيراد كل املواد واالليمت املتعلقة)

بملطبمعة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

ا ديع533  اهدي  السيد  تفويت  (-

حصة لفمئدة السيد اروان القصيير)

بتم يخ)23/09/2020

على) ينص  الذي  (:( بند  قم)

اميلي:)-)قبول استقملة اهدي ا ديع)

وتعيين السيد اروان القصيير كمسير)

للشركة.

بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

ايراد) الى  -توسيع نشمط الشركة 

واستيراد كل املواد واالليمت املتعلقة)

بملطبمعة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملقنيطرة))بتم يخ)3م)نونبر)

3)3))تحت  قم)3854.

339Iم

COMPTA-FIS

TAFRA IMPEX
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTA-FIS

 AV(IDRISS(II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2  VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

TAFRA IMPEX شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي )74م 

ار من ) اكنم3 - 53333 اكنم3 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

53673

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) ((3(3 غشت) م3)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 TAFRA(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.IMPEX

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

األاتعة غير املصحوب بهم نيمبة عن)

اآلخرين))3.5-)طن).



4861 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

)74م  (: اال تممعي) املقر  عنوان 
اكنم3) (53333 (- اكنم3) (( ار من)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد احمد))التمفراوتي):))333.م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد احمد التمفراوتي عنوانه)ا))
 53333 اكنم3) (( ار من) )74م)

اكنم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد احمد التمفراوتي عنوانه)ا))
 53333 اكنم3) (( ار من) )74م)

اكنم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
شتنبر) 7م) بتم يخ) ( التجم ية بمكنم3)

3)3))تحت  قم)784).
343Iم

FIDUCIARE ECF

TOP ROULEMENT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 46م

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

TOP ROULEMENT شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 44زنقة بير 

أنز ان - 3333) برشيد املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
7)5م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) ((334 شتنبر) ((3 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
»433.333)د هم«)أي ان)»33.333م 
عن) د هم«) (533.333« إلى) د هم«)

ديون) اع  اقمصة  إ راء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدا  و املستحقة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
36)أكتوبر) )بتم يخ) االبتدائية ببرشيد)

334))تحت  قم)534.
Iم34م

MATAHRI ABDERRAHIM

KAS-RABHI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MATAHRI ABDERRAHIM
35م زنقة وليلي حي السالم بركمن ، 

63333، بركمن املغرب
KAS-RABHI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 47م 
حي الليمون اكليم بركمن - 53))6 

بركمن املغرب .
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.6669

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) فبراير) 3م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
احمد قمسمي)) )ة)) تفويت السيد)
533)حصة ا تممعية ان أصل)533 
حصة لفمئدة))السيد))ة)) ابح الرابحي)

بتم يخ)3م)فبراير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
فبراير) 9م) بتم يخ) ( ببركمن) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)99/2021.
I)34م

FIDU.PRO CONSULTING

DRAIS ROUTE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
التقى شم ع اايل زوال و زنقة غيثل 
الطمبقمم  قم 9)  الدا  البيضمء ، 

3، الدا  البيضمء املغرب
DRAIS ROUTE شركة ذات 

اسؤولية احدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي التقى 

شم ع اايل  زوال وزنقة الطمبق 

مم  قم 9)  - 3333 الدا البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5م4844

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (37

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 DRAIS(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.ROUTE

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع.

التقى) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

مم  زوال وزنقة الطمبق) ( شم ع اايل)
 قم)9)  - 3333)الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: اسماة) د يس  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

33333م  (: اسماة) د يس  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا))) اسماة  د يس  السيد 

برشيد)3333))برشيد املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا))) اسماة  د يس  السيد 

برشيد)3333))برشيد املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم)-.

343Iم

FIDU.PRO CONSULTING

ALB CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

التقى شم ع اايل زوال و زنقة غيثل 

الطمبقمم  قم 9)  الدا  البيضمء ، 

3، الدا  البيضمء املغرب

ALB CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي التقى 

شم ع اايل  زوال وزنقة الطمبق 

مم  قم 9)  - 3333 الدا البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9م4844

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 ALB (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CONSTRUCTION

تعمل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الشركة لحسمبهم الخمص في استثمم )

اعماالت) في  اململية  األو اق  إدا ة  أو 

األو اق اململية أو في اراقبة الشركمت.

التقى) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

مم  زوال وزنقة الطمبق) ( شم ع اايل)
 قم)9)  - 3333)الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد عبد هللا بلفقيه)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد عبد هللا بلفقيه):)33333م 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
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السيد عبد هللا بلفقيه عنوانه)ا))
تمم ة)3333)تمم ة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

السيد عبد هللا بلفقيه عنوانه)ا))
تمم ة)3333)تمم ة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم)-.
344Iم

FIDU.PRO CONSULTING

ABED PROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
التقى شم ع اايل زوال و زنقة غيثل 
الطمبقمم  قم 9)  الدا  البيضمء ، 

3، الدا  البيضمء املغرب
ABED PROD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م شم ع 
أحمد املجمطي الطمبق االول   قم 8 
حي املعم يف  الدا البيضمء - 3333 

الدا البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

مم4844
في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 7م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 ABED (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

.PROD
اهند3) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

استشم ي
)أعممل اتنوعة أو إنشمءات)

)اعدات صنمعية أو أدوات آلية).
3م)شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)
 8 ) قم) أحمد املجمطي الطمبق االول)
 3333 (- الدا البيضمء) ( حي املعم يف)

الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

الشركة)ED CORP   :  533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 A Y SOLUTIONS  :  533(الشركة

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة.

 ED CORP   : 53333 الشركة) (

بقيمة)33م)د هم.

 A Y SOLUTIONS  : الشركة)

53333)بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) ( (ED CORP الشركة)

الدا البيضمء) (3333 الدا البيضمء)

املغرب.

  A Y SOLUTIONS ( الشركة)

 3333 الدا البيضمء) عنوانه)ا))

الدا البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

الضعيف) يوسف  السيد 

 3333 الدا البيضمء) عنوانه)ا))

الدا البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم)-.

345Iم

FIDU.PRO CONSULTING

OYED GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

التقى شم ع اايل زوال و زنقة غيثل 

الطمبقمم  قم 9)  الدا  البيضمء ، 

3، الدا  البيضمء املغرب

OYED GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  56 

شم ع ابن الونمن عين السبع  الدا  

البيضمء - 3333  الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3م4844

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 7م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 OYED(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.GROUP
اهند3) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

استشم 
)استيراد وتصدير

)أعممل اختلفة أو إنشمءات).
عنوان املقر اال تممعي):))56)شم ع)
ابن الونمن عين السبع))الدا  البيضمء)

- 3333))الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
الشركة)ED CORP   :  533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
 A Y SOLUTIONS  :  533(الشركة

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة.
 ED CORP   : 53333 الشركة)

بقيمة)33م)د هم.
 A Y SOLUTIONS  : الشركة)

53333)بقيمة)33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ( ( (ED CORP الشركة)
الدا البيضمء) (3333 الدا البيضمء)

املغرب.
 A Y SOLUTIONS الشركة)
 3333 الدا البيضمء) عنوانه)ا))

الدا البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء)

واواطن اسيري الشركة:
الضعيف) يوسف  السيد 
 3333 الدا البيضمء) عنوانه)ا))

الدا البيضمء)املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم)-.

346Iم

FIDU.PRO CONSULTING

PUSH CENTER
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
التقى شم ع اايل زوال و زنقة غيثل 
الطمبقمم  قم 9)  الدا  البيضمء ، 

3، الدا  البيضمء املغرب
PUSH CENTER شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اجموعة 
3) عمم ة ج الطمبق التملت حي 

اوالي  شيد الدا البيضمء  - 3333 
الدا البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
484353

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (34
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 PUSH (: اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم)

.CENTER
وكيل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

أعممل
اهند3 استشم ي.

عنوان املقر اال تممعي):)اجموعة)
حي) التملت  الطمبق  ج  عمم ة  ((3
 3333 (- ( اوالي  شيد الدا البيضمء)

الدا البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

السيد يوسف الضعيف):))333.م 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

(: الضعيف) يوسف  السيد 
33333م)بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
وصفمت واواطن الشركمء):

الضعيف) يوسف  السيد 
 3333 الدا البيضمء) عنوانه)ا))

الدا البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
الضعيف) يوسف  السيد 
 3333 الدا البيضمء) عنوانه)ا))

الدا البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم)-.
347Iم

FIDU.PRO CONSULTING

MAROUANE BATIMENT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
التقى شم ع اايل زوال و زنقة غيثل 
الطمبقمم  قم 9)  الدا  البيضمء ، 

3، الدا  البيضمء املغرب
MAROUANE BATIMENT  شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي التقى 
شم ع اايل  زوال وزنقة الطمبق 

مم  قم 9)  - 3333 الدا البيضمء 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
484439

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (38
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. MAROUANE BATIMENT

:)أعممل أو) غرض الشركة بإيجمز)

إنشمءات اتنوعة).

التقى) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

مم  زوال وزنقة الطمبق) ( شم ع اايل)
 قم)9)  - 3333)الدا البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: شعبي) اروان  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

33333م  (: شعبي) اروان  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) شعبي  اروان  السيد 

الدا البيضمء) (3333 الدا البيضمء)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شعبي  اروان  السيد 

الدا البيضمء) (3333 الدا البيضمء)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

(- بتم يخ) ( البيضمء) بملدا   التجم ية 

تحت  قم)-.

348Iم

fiducinfo(sarlau

PECP SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiducinfo(sarlau

 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard(Hassan(II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech(Maroc

 PECP SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي :  قم 
L / 62 الشطر الثمني ان بلدة 
تمنصو ت الجديدة - 43333 

تمنصو ت املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م36م9.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تقر  حل) ((3(3 يونيو) ((( املؤ خ في)
ذات) شركة  (PECP SOLUTIONS
ابلغ  أسمملهم) املحدودة  املسؤولية 
اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)
اإل تممعي  قم)L(/(62)الشطر الثمني)
(- الجديدة) تمنصو ت  بلدة  ان 
نتيجة) املغرب  تمنصو ت  (43333

لعدم القد ة على انجمز اي نشمط.
و عين:

))شمالل) السيد)ة))عبد الحفيظ)
و عنوانه)ا))اسيرة)))تفاللت)م)عمم ة)
43333)اراكش) مم)اراكش) O)شقة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)
 L( / وفي  قم) ((3(3 يونيو) ((( بتم يخ)
)6)الشطر الثمني ان بلدة تمنصو ت)
تمنصو ت) (43333 (- الجديدة)

املغرب.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
د نبر) 3م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

3)3))تحت  قم)9338.
349Iم

FINANCES.NET

 AgrPest Management
Consulting SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 9مم

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 AgrPest(Management
Consulting(SARL(AU  شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 36م 

الطمبق الثمني شقة  قم 4 شم ع 

القمهرة كوامتراف م تمم ة تمم ة 

333)م تمم ة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3م8م3م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 4م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 AgrPest( Management  :

. Consulting(SARL(AU

اكت9) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البحث و))الد اسمت

االستشم ة و التسيير).
عنوان املقر اال تممعي):) قم)36م 

شم ع) (4 شقة  قم) الثمني  الطمبق 

تمم ة) تمم ة  م) كوامتراف) القمهرة 

333)م)تمم ة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

املصطفى) البوحسيني  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  (533  :

للحصة.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):

املصطفى) البوحسيني  السيد 

عنوانه)ا))تجزئة ايموزا حي ابن  شد)

فيال)63)تمم ة،)33)م)تمم ة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

املصطفى) البوحسيني  السيد 

عنوانه)ا))تجزئة ايموزا حي ابن  شد)

فيال)63)تمم ة،)333)م)تمم ة املغرب.
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((6 بتم يخ) ( بتمم ة) االبتدائية 

م)3))تحت  قم)4839.
353Iم

FUDICAIRE ISMAILI

STE S N J TRANSPORT SARL
شركة املحمصة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك )  قم 37 السمم ة 

ES-SMARA MAROC ،7(333 ،
 STE S N J TRANSPORT SARL

شركة املحمصة
 AV وعنوان اقرهم اإل تممعي

HASSAN(II(N°143 ETAGE 03 ES-
SEMARA  - 72000 السمم ة املعرب

تأسيس شركة املحمصة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

مم))
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (((
بمملميزات) املحمصة  لشركة  األسم�سي 

التملية:
شكل الشركة):)شركة املحمصة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE S (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

.N J TRANSPORT SARL
االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

العماة).
 AV (: اال تممعي) املقر  عنوان 
HASSAN II N°43م ETAGE 33 ES-
SEMARA  - 7(333)السمم ة املعرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

6.333.333)د هم،)اقسم كملتملي:
 7.533 ( (: ( السيد صلوح الجممني)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
 7.533 ( (: السيد النم م الجممني)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد صلوح الجممني))عنوانه)ا))
الوحدة) حي  (33 الرامني  قم) زنقة 

السمم ة))333)7)السمم ة املغرب.

السيد النم م الجممني عنوانه)ا))

47)اكلر  زنقة اقماة الفضيلة)3)الدا )

البيضمء)333)7)السمم ة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد صلوح الجممني))عنوانه)ا))
الوحدة) حي  (33 الرامني  قم) زنقة 

السمم ة))333)7)السمم ة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملسمم ة))بتم يخ)مم)فبراير)

م)3))تحت  قم)41/2021.

Iم35م

ائتممنية ايسيون كونسمي

M. ASSOCIATE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتممنية ايسيون كونسمي

49، زنقة لو يي  وز، عين السبع ، 

3593)، الدا  البيضمء املغرب

M. ASSOCIATE شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اجموعة 

التقدم، م 3 )-7م، البرنو�سي، - 

3333) البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

488559

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 M. (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.ASSOCIATE

التجم ة) (- (: غرض الشركة بإيجمز)

اإللكترونية.

-بيع  ميع املنتجمت عبر األنترنيت.

-اإلستيراد

عنوان املقر اال تممعي):)اجموعة)

(- البرنو�سي،) 7م-)،) (3 م  التقدم،)

3333))البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

33م  ( (: املك) اديدش  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) املك  اديدش  السيد 

  (9 فيال) الليمون  تجزئة  ليسمسفة،)

3333))البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املك  اديدش  السيد 

  (9 فيال) الليمون  تجزئة  ليسمسفة،)

3333))البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 35 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)88م764.

I)35م

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

ك ب اسوسيي
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

ك ب اسوسيي شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي الدا  

البيضمءـ  حي بالطو، 3م شم ع غمايير  

الدا  البيضمء 3333) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

486835

4م  عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 د نبر)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

ك ب) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

اسوسيي.

حيمزة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

األسهم واالستثمم 

للشركمت) الخدامت  تقديم  (-

واملؤسسمت.

،) ميع العمليمت) وبشكل عمم) (-

التجم ية والصنمعية واململية)،

قد) عقم ية  أو  انقولة  أو  ادنية 

تكون ابمشرة أو

بشكل غير ابمشر إلى أحد األشيمء)

كمئنمت) أي  إلى  أو  أعاله  إليهم  املشم  

اممثلة)،

ذات الصلة أو التكميلية.

الدا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

البيضمء)ـ)حي بالطو،)3م)شم ع غمايير))

3333))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيدة))كنزة بنيس):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

 9 كنزة بنيس عنوانه)ا)) ( السيدة)

 (3333 فرنسم) ـ) توفيل كوتيي) شم ع 

نووي فرنسم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

 9 كنزة بنيس عنوانه)ا)) ( السيدة)

 (3333 فرنسم) ـ) توفيل كوتيي) شم ع 

نووي فرنسم.
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (6 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)653)76.
353Iم

MORGANE CONSULTING MOROCCO

مينارة فرذ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MORGANE CONSULTING
MOROCCO

 HAY(AZZEDINE  BD(FOUARAT
 H/M(CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC
اينم ة فرذ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 

الحرية  زنقة ابي هريرة   قم 48 حي 
الزهو  فم3 - 33333 فم3 املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

67)م6.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) فبراير) (3( في) املؤ خ 

املصمدقة على):
الفتمح)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
حصة ا تممعية) ((5.333 ( أحضمن)
لفمئدة)) حصة  ((5.333 أصل) ان 
الصوفي)) ( اللطيف) عبد  )ة)) السيد)

بتم يخ))3)فبراير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
التجم ية بفم3))بتم يخ)7م)فبراير)م)3) 

تحت  قم)333853م)ممم433.
354Iم

A&O

WINEO GESTION
إعالن اتعدد القرا ات

A&O
 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6

53)3)، الدا  البيضمء املغرب
WINEO GESTION »شركة  

املسمهمة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: )م زنقة 
السخموي  - 3333) الدا  البيضمء 

املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.(34779
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)6م)د نبر)3)3)
تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
بتحويل) علمم  اإلدا ة  اجلس  أحمط 
SAHAM)لصملح)  ميع أسهم شركة)
(،SAHAM REAL ESTATE شركة)
SAHAM)ال تملك) وبملتملي))أن شركة)
أي سهم انذ أكثر ان ثالثة أشهر،)
95- القمنون) ان  (45 للممدة) وطبقم 
SAHAM)لم تعد))عضوا) 7م،)شركة)

في اإلدا ة)
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
بتحويل) علمم  اإلدا ة  اجلس  أحمط 
SAHAM)لصملح)  ميع أسهم شركة)
(،SAHAM REAL ESTATE شركة)
SAHAM)ال تملك) وبملتملي))أن شركة)
أي سهم انذ أكثر ان ثالثة أشهر،)
95- القمنون) ان  (45 للممدة) وطبقم 
SAHAM)لم تعد))عضوا) 7م،)شركة)

في اإلدا ة)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
4م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)93مم76.

355Iم

fidusalim

SALKAW
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fidusalim
 lot(samip(bd(mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،
casablanca(maroc

SALKAW شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 39 شم ع 
اللة يمقوت الطمبق 5 شقة د - 333) 

الدا  البيضمء  املغرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4(3887

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت) ((3(3 نونبر) 3م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

هشمم الز يع) ( )ة)) تفويت السيد)

33م)حصة ا تممعية ان أصل)33م 

احمد)) ( )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

بوديع بتم يخ)3م)نونبر)3)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

8م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)596م76.

356Iم

fidusalim

SALKAW

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين اسير  ديد للشركة

fidusalim

 lot(samip(bd(mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،

casablanca(maroc

SALKAW  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 39 شم ع 

اللة يمقوت الطمبق 5 شقة د - 

3333) الدا  البيضمء املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4(3887

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم تعيين) ((3(3 نونبر) 3م) املؤ خ في)

اسير  ديد للشركة السيد)ة))بوديع))

احمد كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

8م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)596م76.

357Iم

fidusalim

LUMSA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fidusalim

 lot(samip(bd(mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،

casablanca(maroc

LUMSA شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 39 شم ع 

اللة يمقوت الطمبق 5 شقة د - 333) 

الدا  البيضمء  املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4(3889

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت) ((3(3 نونبر) 3م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):

انير همسم3) ( )ة)) تفويت السيد)

33م)حصة ا تممعية ان أصل)33م 

احمد)) ( )ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة 

بوديع بتم يخ)3م)نونبر)3)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

8م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)595م76.

358Iم

fidusalim

LUMSA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

fidusalim

 lot(samip(bd(mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،

casablanca(maroc

LUMSA  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 39 شم ع 

اللة يمقوت الطمبق 5 شقة د - 

3333) الدا  البيضمء املغرب.
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تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4(3889

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم تعيين) ((3(3 نونبر) 3م) املؤ خ في)

اسير  ديد للشركة السيد)ة))بوديع))

احمد كمسير وحيد

تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

8م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)595م76.

359Iم

aice(compta

PULSIM
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice(compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

PULSIM شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م أحمد 

املجمتي إقماة  بمل االل9 الطمبق 

م  قم 8 حي املعم يف - 3373) 

البيضمء  املغرب 

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

493(35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PULSIM

تجم ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

 ميع أصنمف وانتجمت النسيج.

عنوان املقر اال تممعي):)3م)أحمد)
م  املجمتي إقماة  بمل االل9 الطمبق)
 قم)8)حي املعم يف)-)3373))البيضمء))

املغرب).
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: العوااي) ادي9  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) العوااي  ادي9  السيد 
مزنقة لندن شقة)3م)املحيط الربمط)

3343م)الربمط املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العوااي  ادي9  السيد 
مزنقة لندن شقة)3م)املحيط الربمط)

3343م)الربمط املغرب)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)7م7663.

363Iم

fidusalim

PENSARCO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fidusalim
 lot(samip(bd(mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،
casablanca(maroc

PENSARCO شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) شم ع 
ار3 السلطمن الطمبق م شقة 3 - 

333) الدا  البيضمء  املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.47(769

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت) ((3(3 د نبر) (39 في) املؤ خ 

املصمدقة على):

هشمم الز يع) ( )ة)) تفويت السيد)
أصل) ان  ا تممعية  حصة  333.م)
)ة))) السيد) ( لفمئدة) حصة  333.م)
احمد))بوديع بتم يخ)39)د نبر)3)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م76445.
Iم36م

fidusalim

PENSARCO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين اسير  ديد للشركة

fidusalim
 lot(samip(bd(mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،
casablanca(maroc

PENSARCO  شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) شم ع 
ار3 السلطمن الطمبق م شقة 3 - 

3333) الدا  البيضمء املغرب.
تعيين اسير  ديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.47(769

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
3)3))تم تعيين) 39)د نبر) املؤ خ في)
اسير  ديد للشركة السيد)ة))بوديع))

احمد كمسير وحيد
تبعم لقبول استقملة املسير.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 3( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م76445.
I)36م

fidusalim

PENSARCO
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشمط الشركة

fidusalim
 lot(samip(bd(mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،
casablanca(maroc

PENSARCO شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي 6) شم ع 

ار3 السلطمن الطمبق م شقة 3 - 

3333) الدا  البيضمء  املغرب.

تغيير نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.47(769

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم تغيير) ((3(3 39)د نبر) املؤ خ في)

وبيع) »شراء) ان) الشركة  نشمط 

واستيراد وتصدير  ميع املواد واملواد)

والخش9) والحديد  الصل9  ان 

واألملنيوم)؛

ود اسة  ميع) وتجميع  تصنيع 

ان) املعدنية  والهيمكل  الهيمكل 

الخش9 أو األلوانيوم)؛

السبمكة والصحية)،)الصيدليمت،)

تأ ير) (، الهواء) تكييف  (، األ هزة)

»استيراد وتوزيع) إلى) اعدات املوقع«)

املعدات الكهربمئية«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م76445.

363Iم

COMPTA-FIS

NOHA DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTA-FIS

 AV(IDRISS(II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2  VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

 NOHA DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي شقة 

7م الطمبق 7 زنقة سبو عمم ة 

االسممعلية  قم )) املدينة الجديدة 

اكنم3 - 53333 اكنم3 املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.48459



4867 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) 3))د نبر) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ابلغ) ( (NOHA DEVELOPPEMENT
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)
 7 7م)الطمبق) اقرهم اإل تممعي شقة)
 (( زنقة سبو عمم ة االسممعلية  قم)
 53333 (- اكنم3) الجديدة  املدينة 
االزاة) (: ل) نتيجة  املغرب  اكنم3 

بسب9  مئحة كو ونم.
شقة) ب  التصفية  اقر  حدد  و 
عمم ة) سبو  زنقة  (7 الطمبق) 7م)
)))املدينة الجديدة) االسممعلية  قم)

اكنم3)-)53333)اكنم3 املغرب.)
و عين:

السيد)ة))انير))الزيمني))و عنوانه)ا))
4مم33  دووانس) شم ع  ا ض  (6
لوبم ب فرنسم)4مم33)لوبم ب فرنسم)

كمصفي))ة))للشركة.
وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)
احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة و احل تبليغ العقود و الوثمئق)
املتعلقة بملتصفية):)شقة)7م)الطمبق)
زنقة سبو عمم ة االسممعلية  قم) (7

)))املدينة الجديدة اكنم3
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((5 بتم يخ) ( بمكنم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)37.

364Iم

COMPTA-FIS

RITAGE MEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTA-FIS
 AV(IDRISS(II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2  VN(MEKNES ،
50000، MEKNES(MAROC
RITAGE MEK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية)
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 538م 

سكتو  3 البسمتين اكنم3 - 
53333 اكنم3 املغرب.

حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م)393.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
3)3))تقر  حل) مم)د نبر) املؤ خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ابلغ  أسمملهم) ( (RITAGE MEK
اقرهم) وعنوان  د هم  33.333م)
(3 سكتو   538م) اإل تممعي  قم)
اكنم3) (53333 (- البسمتين اكنم3)
املغرب نتيجة ل):)بسب9 ازاة كو ونم.
ب  قم) التصفية  اقر  حدد  و 
538م)سكتو  3 البسمتين اكنم3)-)

53333)اكنم3 املغرب.)
و عين:

و) اليحيموي  ( اينة) السيد)ة))
538م  3  قم) قطمع  عنوانه)ا))
اكنم3) (53333 اكنم3) البسمتين 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)
البسمتين)  3 سكتو   538م) :) قم)

اكنم3
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) ((7 بتم يخ) ( بمكنم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م4.
365Iم

fiduciairelaperformance

تافيترا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

fiduciairelaperformance
 rue(safi(hay(nasr(meknes

meknes، 50000، meknes(maroc
تمفيترا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 34 

االسممعيلية 63 الزيتون اكنم3 - 
meknes 53333 املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م935).
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
املؤ خ في)37)د نبر)3)3))تم))تحويل))

للشركة) الحملي  اال تممعي  املقر 
الزيتون) (63 االسممعيلية) (34« ان)

املغرب«) (meknes  53333 (- اكنم3)

»شقة بملطمبق االول الكمئنة ب) إلى)
 - 3م  )) قم) الشطر) الغرفة  اقماة 

meknes 53333))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) 4م) بتم يخ) ( بمكنم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)34).

366Iم

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

ريكاردوس ايفنت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL

MAROC

 N° 46  AZLI(MARRAKECH ،

40150، MARRAKECH(MAROC
 يكم دو3 ايفنت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي دكمن في 

الطمبق السفلي دوا  زاران  قم 467 

تمسلطمنت اراكش - 43333 اراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

9م398م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 يكم دو3 ايفنت.

غرض الشركة بإيجمز):)-اقمول في)

الخدامت املوسيقية)

-اقمول في املهر منمت و املنمسبمت)

الفنية وتنظيم الحفالت)

في) د و3  تقديم  و  -التكوين 

الرقص)).

دكمن في) (: عنوان املقر اال تممعي)

 467 الطمبق السفلي دوا  زاران  قم)

تمسلطمنت اراكش)-)43333)اراكش)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (3.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

كم سيم  يكم دو) ايزاغيري  السيد 

د هم) 33م) بقيمة) حصة  33م)  :

للحصة.

33م  ( (: احسن) كمكمني  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

كم سيم  يكم دو) ايزاغيري  السيد 

عنوانه)ا))نيس)36333)نيس فرنسم.

عنوانه)ا)) احسن  كمكمني  السيد 
الخميس)) بمب  (9 الحدادة  قم) زنقة 

43333)اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

كم سيم  يكم دو) ايزاغيري  السيد 

عنوانه)ا))نيس)36333)نيس فرنسم

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

د نبر) ((9 بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

3)3))تحت  قم)8988مم.

367Iم

MONTERY CONSULTING

V360
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MONTERY CONSULTING

 bd(achohada ، 24000، el 75م

jadida(maroc

V363 شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6)  شم ع 

ار3 السلطمن الطمبف االول  قم 3  

- 33م3) الدا البيضمء املغرب.

حل شركة



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4868

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.5679

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل) م)3)) ينمير) ((6 املؤ خ في)

احدودة) اسؤولية  ذات  شركة 

ابلغ) ( (V363 الوحيد) الشريك  ذات 
وعنوان) د هم  3.333م)  أسمملهم)

ار3) شم ع  ( ((6 اإل تممعي) اقرهم 

 -   3 االول  قم) الطمبف  السلطمن 

املغرب نتيجة) الدا البيضمء) 33م3))

ل):)صعوبة في إيجمد الزبنمء)للتسويق)

السلع و الخدامت..

و حدد اقر التصفية ب)6))شم ع)

ار3 السلطمن الطمبف االول  قم)3  

الدا البيضمء) 33م3)) الدا البيضمء)

املغرب.)

و عين:
) فيق الحق) عبد   السيد)ة))

بلوك) الوداد  د ب  عنوانه)ا)) و  (
 (3453 حي الحسني) (44( 539) قم)

)ة)) كمصفي) املغرب  الدا البيضمء)

للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

العقود) تبليغ  احل  و   املخمبرة 

 (6 (: بملتصفية) املتعلقة  الوثمئق  و 
شم ع ار3 السلطمن الطمبف االول)

 قم)3).)الدا البيضمء.)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765864.

368Iم

BIAD HOUSE

KB HOUSE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KB HOUSE

3) شم ع عقبة بن نمفع الحي 

املحمدي عين السبع الدا  البيضمء، 

CASABLANCA MAROC ،(3735

KB HOUSE شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3) شم ع 

عقبة بن نمفع الحي املحمدي عين 

السبع الدا  البيضمء 3333) الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

مم4864

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((3

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 KB (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.HOUSE

اإلنعمش) (: غرض الشركة بإيجمز)

العقم ي.

3))شم ع) عنوان املقر اال تممعي):)

عين) املحمدي  الحي  نمفع  بن  عقبة 

الدا ) ((3333 البيضمء) الدا   السبع 

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: خملد) بيمض  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) خملد  بيمض  السيد 

 5 اجموعة) الجديد  اوان  سيدي 
 (3333  (36 اسممء) قم) لال  شم ع 

الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) خملد  بيمض  السيد 

 5 اجموعة) الجديد  اوان  سيدي 
 (3333  (36 اسممء) قم) لال  شم ع 

الدا  البيضمء)املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

م)  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)-.

369Iم

azzouziabdelali

STE CITYCUT
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES(MAROC

STE CITYCUT شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم م35 

3 م تجزئة العنبرة عين السمن - 

33333 فم3 املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

65933

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.CITYCUT

اقمولة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

ـ) اإلشهم ) ـ) املختلفة) البنمء) ألشغمل 

التجم ة.

عنوان املقر اال تممعي):) قم)م35 

(- السمن) عين  العنبرة  تجزئة  م) (3

33333)فم3 املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد الز يولي احمد)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد الز يولي احمد عنوانه)ا))

تجزئة) (( )م)شقة) إقماة إيممن زنقة)

واد فم3)33333)فم3 املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد الز يولي احمد عنوانه)ا))

تجزئة) (( )م)شقة) إقماة إيممن زنقة)

واد فم3)33333)فم3 املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) ((8 بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)458/2021.

373Iم

شركة ابهوش للخدامت

AHMED BEN NASR FISH
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة)

شركة ابهوش للخدامت

شم ع اكة عمم ة الصملحي الطمبق 

االول  قم 34 العيون ، 3م733، 

العيون املغرب

AHMED BEN NASR FISH شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اال تممعي تجزئة 

املسيرة الخضراء  قم 9م املر�سى - 

73333 العيون املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.33899

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت) م)3)) فبراير) 3م) في) املؤ خ 

نشمط) إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي):

تجم ة األسممك)..

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

8م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)521/2021.

Iم37م
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SOUSSE(TRAVEL(&(LOGISTIQUE

SOUSSE TRAVEL
إعالن اتعدد القرا ات

 SOUSSE(TRAVEL &

LOGISTIQUE

تجزئة النهضة زنقة م3  قم 9 

الطمبق الثملث  قم 6 طنجة ، 

93333، طنجة املغرب

SOUSSE TRAVEL  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان اقرهم اال تممعي:  تجزئة 

النهضة زنقة م3  قم 9 الطمبق 

الثملث  قم 6 طنجة   - 93333 

طنجة املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

69م86.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)3م)غشت)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

على) ينص  الذي  م:) قرا   قم)

اميلي:)توزيع  أ3 اململ الشركة بتبرع)

الحمالة) الشلحي  حسنمء) السيدة 

  KB5333لبطمقة التعريف الوطنية)م

سهم لصملح أبنمئهم يوسف) (633 ب)

لكل) سهم  ((33 ب) كرديدي  ووليد 

احمد) األب  وصمية  تحت  انهمم،)

التعريف) لبطمقة  الحمال  كرديدي 

هذا) ولصملح  (JB336539 الوطنية)

األخير ب)33))سهم.

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

(: تحول الشكل القمنوني للشركة ان)

شركة ذات اسئولية احدودة ذات)

شريك واحد إلى شركة ذات اسئولية)

احدودة اتعددة شركمء.

على) ينص  الذي  (:3 قرا   قم)

تحويل املقر اال تممعي الحملي) اميلي:)

حي ظهر الحممم زنقة) (« للشركة ان)
  93333 (- الطمبق األول) 5م) 36) قم)

النهضة) »تجزئة  إلى) املغرب«) طنجة 
39)الطمبق الثملث  قم) م3) قم) زنقة)

36 93333-)طنجة املغرب«.

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)م:)الذي ينص على اميلي:)

الشكل القمنوني للشركة)):)شركة ذات)

اسؤولية احدودة))اتعددة شركمء.

بند  قم)):)الذي ينص على اميلي:)

»تجزئة) عنوان واقر الشركة كمألتي:)
الطمبق) (39 م3) قم) زنقة) النهضة 

الثملث  قم)36)طنجة)».

بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

كمألتي) الشركة  امل  توزيع  أ3 

د هم) (43333 الشلحي) حسنمء) (:

(- د هم) ((3333 كرديدي) احمد  (-

يوسف كرديدي)3333))د هم)-)وليد)

كرديدي)3333).

بند  قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

توزيع أشهم الشركة كمألتي):)حسنمء)

-)احمد كرديدي) 433)سهم) الشلحي)

 (33 كرديدي) يوسف  (- سهم) ((33

سهم)-)وليد كرديدي)33))سهم.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر) (36 بتم يخ) ( التجم ية بطنجة)

3)3))تحت  قم)34448).

I)37م

RL CONSULTING

بيرفورمانس غروب ماروك 

 PERFORMANCE › بجم ›

›GROUPE MAROC ‹ PGM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

RL CONSULTING

 BD AL MASSIRA AL (8

 KHADRA 4EME(ETAGE ،

20100، CASABLANCA(MAROC

بيرفو امنس غروب ام وك ‹ بجم 

 PERFORMANCE GROUPE ›

MAROC ‹ PGM› شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 RUE وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م

 DU(SOLDAT(ARMAND(TAIEB -

3593) الدا  البيضمء املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

69م7م4.

العمم) الجمع  بمقت�سى 

د نبر) م3) في) املؤ خ  اإلستثنمئي 

الشركة) تم  فع  أسممل  ((3(3

د هم«) »6.833)).3م) قد ه) بمبلغ 

إلى) د هم«) »333.333.م) ان) أي 

((: طريق) عن  د هم«) »6.833)).4م)

تقديم حصص نقدية أو عينية.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

3م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)م76535.

373Iم

GATAA TRAVAUX

GATAATRAVAUX

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

 فع  أسممل الشركة

GATAA TRAVAUX

39 شم ع قسطنطين  الطمبق 

الخماس شقة 39 و دة، 63333، 

و دة املغرب

GATAATRAVAUX شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 39 شم ع 

قسطنطين الطمبق الخماس شقة 

39 و دة 63333 و دة املغرب.

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

8857م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) ((3(3 د نبر) ((4 في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

»893.333)د هم«)أي ان)»33.333م 

عن) د هم«) (993.333« إلى) د هم«)

ديون) اع  اقمصة  إ راء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدا  و املستحقة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) م)) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)55).

374Iم

CLUB MED

SOCIETE CLUB MED
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

CLUB MED

م)8 حي  إيريس العسكرية إيريس 

و دة و دة، 63333، و دة املغرب

SOCIETE CLUB MED شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي م)8 حي  

إيريس العسكرية إيريس و دة 

و دة 63333 و دة املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

مم58).

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم) ((3(3 د نبر) ((7 في) املؤ خ 

قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 

 93.333« أي ان) د هم«) (559.333«

عن) د هم«) (649.333« إلى) د هم«)
ديون) اع  اقمصة  إ راء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدا  و املستحقة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير) م)) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)56).

375Iم

ARBAOUI CAR

ARBAOUI CAR
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

ARBAOUI CAR

شم ع  الحجمز  قم )4 و دة، 

63333، و دة املغرب

ARBAOUI CAR شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع  

الحجمز  قم )4 و دة 63333 و دة 

املغرب.
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 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

7895م.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) ((3(3 د نبر) ((4 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) »335.333.م)
»635.333.م  إلى) د هم«) (633.333«
اقمصة) إ راء) ( (: طريق) عن  د هم«)
اع ديون الشركة املحددة املقدا  و)

املستحقة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) م)) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)58).

376Iم

RAKA TRAVAUX

 SOCIETE RAKA TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 فع  أسممل الشركة

RAKA TRAVAUX
حي الحسني الوفمق الز ا قة 

زنقة  بيع )  قم 3م و دة و دة، 
63333، و دة املغرب

  SOCIETE RAKA TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع  الحي 
الحسني الوفمق الز ا قة زنقة الربيع 

)  قم 3م و دة و دة 63333 
و دة املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(3389
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) ((3(3 د نبر) ((4 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
»543.333.))د هم«)أي ان)»3.333م 
عن) د هم«) ((.553.333« إلى) د هم«)
ديون) اع  اقمصة  إ راء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدا  و املستحقة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير) م)) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)57).

377Iم

LBAADID

LBAADID
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

LBAADID
حي  اضمن الكمدي الطمبق 3  قم 7م 

و دة، 63333، و دة املغرب
lbaadid شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي حي 

 اضمن الكمدي الطمبق 3  قم 7م 
و دة 63333 و دة املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م378).
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) ((3(3 د نبر) ((4 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان) أي  د هم«) »73.333م.4)
»3.333م4.7  إلى) د هم«) (543.333«
اقمصة) إ راء) ( (: طريق) عن  د هم«)
اع ديون الشركة املحددة املقدا  و)

املستحقة.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)498.
378Iم

 STE AL MOUAD POUR GARDIENNAGE ET 

SECURITE

AL MOUAD
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

 STE AL MOUAD POUR
GARDIENNAGE ET SECURITE
شم ع وادي املخمزن عمم ة الجيش 

امللكي  قم 6 الطمبق الشقة 5 و دة 
، 63333، و دة املغرب

AL MOUAD شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع وادي 
املخمزن عمم ة الجيش امللكي  قم 
6 الطمبق الشقة 5 و دة  و دة 

63333 و دة املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م3333.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم) ((3(3 د نبر) ((4 في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
»563.333.م)د هم«)أي ان)»43.333 
عن) د هم«) »633.333.م) إلى) د هم«)
ديون) اع  اقمصة  إ راء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدا  و املستحقة.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 3م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)499.
379Iم

NOOR ARCHITECTURE

NOOR ARCHITECTURE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOOR ARCHITECTURE
 BD(ZERKTOUNI 9 EME (65
 ETAGE(N° 92 CASABLANCA ،
20050، CASABLANCA(MAROC
NOOR ARCHITECTURE شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

 BD وعنوان اقرهم اإل تممعي
 ZERKTOUNI 265 ETAGE 9 N°

 92  - 20050 CASABLANCA
MAROC

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
4933(9

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 NOOR(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.ARCHITECTURE

غرض الشركة بإيجمز):))
 L’EXERCICE DU METIER

.D’ARCHITECTURE
 BD (: اال تممعي) املقر  عنوان 
  ZERKTOUNI (65 ETAGE 9 N° 9(
.- (3353 CASABLANCA MAROC
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 MRIGATE EL MEHDI السيد)
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م  :)

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
 MRIGATE ELMEHDI السيد)
 RUE ZANJIBAR  53 عنوانه)ا))
 APP مم OCEAN 3343م RABAT

.MAROC
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
 MRIGATE ELMEHDI السيد)
 RUE ZANJIBAR  53 عنوانه)ا))
 APP مم OCEAN 3343م RABAT

MAROC
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 38 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)374.
383Iم

ااغم  ابم ك

INDU SALT COMPANY
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تممعي للشركة

ااغم  ابم ك
حي االال م زنقة الزهو   قم م7م 

الطمبق السفلي تيط اليل ، 3643)، 
الدا  البيضمء املغرب

INDU SALT COMPANY شركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي 35 زنقة  
دكسمود الطمبق م الشقة ) بن 

 دية الدا  البيضمء - 3333)
 الدا  البيضمء املغرب.
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تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

383م48.
الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في)33)د نبر)3)3))تم))تحويل))
ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
»35)زنقة))دكسمود الطمبق)م)الشقة)
 (3333 (- بن  دية الدا  البيضمء) ((
»لهراوين) إلى) املغرب«) الدا  البيضمء)
تجزئة  قم)8))))املجموعة)))الطمبق)
السفلي الدا  البيضمء)-)3333))الدا )

البيضمء))املغرب«.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
م)  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)93م)76.

Iم38م

AUDINA

USpace
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDINA
 Bd(Zerktouni ، 22360، ,55

Casablanca(Maroc
USpace شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

فلو يدا   شم ع زوليخة نمصري   قم 
5) الطمبق 4  سيدي اعروف - 
3333)  الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
489753

في) اؤ خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.USpace
شركة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ية.

تجزئة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
نمصري)) زوليخة  شم ع  ( ( فلو يدا)
(- 4))سيدي اعروف) الطمبق) ((5  قم)

3333)))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 5.333 ( (: السيدة بلمليح حميدة)

حصة بقيمة)3م)د هم للحصة).

السيد بقملي احمد  ضم):))5.333 

حصة بقيمة)3م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيدة بلمليح حميدة عنوانه)ا))

البيضمء) الدا   ( ((3333 كمليفو نيم)

املغرب.

السيد بقملي احمد  ضم عنوانه)ا))

البيضمء) الدا   ( ((3333 كمليفو نيم)

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة بلمليح حميدة عنوانه)ا))

البيضمء) الدا   ( ((3333 كمليفو نيم)

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم))76536.

I)38م

RIAD CONSULTANT

 DISTRIBUTEUR EL شركة

-YAZAL SARL-AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 DISTRIBUTEUR EL YAZAL شركة

SARL-AU- شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 536م 
ايراك حي االال  قم 536م ايراك حي 

االال 5333) خريبكة املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
م379.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) م)3)) فبراير) 3م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
البداوي اليزال) )ة)) تفويت السيد)
أصل) ان  ا تممعية  حصة  33م)
33م)حصة لفمئدة))السيد))ة))صملح)

بوخيطة بتم يخ)3م)فبراير)م)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بخريبكة))بتم يخ))م)فبراير)

م)3))تحت  قم)66.

383Iم

STE LE MONDE DES PRESTATIONS SARLAU

AHLAM PLATRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE LE MONDE DES
PRESTATIONS SARLAU

 LOT(ALKHALIL 1 NR 99
 MHAMID(MARRAKECH ،

63م43، اراكش املغرب
AHLAM PLATRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي  دوا  
أكزولة سدي ابم ك الويدان 

اراكش - 33مم4 اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م7)ممم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.AHLAM PLATRE

م.  (: بإيجمز) الشركة  غرض 
 .  ( االشغمل املختلفة واشغمل البنمء)

أشغمل الجبص.
دوا ) ( (: اال تممعي) املقر  عنوان 
أكزولة سدي ابم ك الويدان اراكش)

- 33مم4)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيدة))احالم اري):))733)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
السيد))الحسن اري):))333)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) اري  احالم  ( السيدة)
اراكش) ج  م  ق  ادا 3  قمعدة 

43333)اراكش املغرب.
عنوانه)ا)))) اري  الحسن  ( السيد)
دوا  إغيل كنطولة إانوالون وا زازات)

45333))وا زازات املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اري  احالم  ( السيد)
اراكش) ج  م  ق  ادا 3  قمعدة 

43333)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) مم) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3496)م.

384Iم

fiduciaire(trascof

DAR AL BAHTE AL HADITA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire(trascof
 tarik(bnou(ziad(residence 3م
 1 qh(casablanca ، 20100،

casablanca(maroc
 DAR AL BAHTE AL HADITA
شركة ذات اسؤولية احدودة

 ذات الشريك الوحيد
)في طو  التصفية)



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4872

وعنوان اقرهم اإل تممعي 33 زنقة 
أبوسليممن الحوات 3493) حي 
الداخلة الدا  البيضمء - 3493) 

الدا  البيضمء املغرب.
حل شركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.337545

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل) م)3)) ينمير) ((3 املؤ خ في)
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)
 DAR AL BAHTE AL(الشريك الوحيد
33.333م  ابلغ  أسمملهم) ( (HADITA
 33 اإل تممعي) د هم وعنوان اقرهم 
زنقة أبوسليممن الحوات)3493))حي)
الداخلة الدا  البيضمء)-)3493))الدا )
:) مئحة) ل) نتيجة  املغرب  البيضمء)

كو ونم.
33)زنقة) و حدد اقر التصفية ب)
حي) ((3493 الحوات) أبوسليممن 
الداخلة الدا  البيضمء)-)3493))الدا )

البيضمء)املغرب.)
و عين:

و) اداير  ( ( هللا) عبد  السيد)ة))
 58 الرقم) (36 زنقة) عنوانه)ا))
 (3333 كمليفو نيم) سهمم  اجموعة 
)ة)) كمصفي) املغرب  البيضمء) الدا  

للشركة.
الحدود) اإلقتضمء) وعند  (
املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 
تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)
33)زنقة أبوسليممن الحوات)3493) 

حي الداخلة الدا  البيضمء
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765637.
385Iم

CENTRE D’’AFFAIRE SALOUANE

مركز االعمال سلوان
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CENTRE D››AFFAIRE
SALOUANE

 BD(ROUMANDIE 151 RUE

 OUSSAMA(BNOU(ZAID 2 EMR

 ETAGE GAUCHE N G MAARIF

 CASABLANCA ، 202000،

CASABLANCA MAROC

اركز االعممل سلوان شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي : شم ع 
 امندي م5م زنقة اسماة بنو زايد 

طمبق الثمني ن ج املعم يف الدا  

البيضمء  - 333)3) الدا  البيضمء 

املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

53مم46.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

م)3))تقر  حل) 39)فبراير) املؤ خ في)

ذات) شركة  سلوان  االعممل  اركز 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

33.333م  ابلغ  أسمملهم) الوحيد 

اإل تممعي) اقرهم  وعنوان  د هم 
زنقة اسماة بنو) م5م) شم ع  امندي)
زايد طمبق الثمني ن ج املعم يف الدا )

البيضمء) الدا   ((3(333 (- ( البيضمء)

استخدام) لعدم  نتيجة  املغرب 

الى) ادى  امم  تمسيسهم  اند  الشركة 

عدم تحصيل اي ا بمح)).

و عين:

و) الخوا�سي  ( هم ر) السيد)ة))

املجموعة) اليسر  السالم  ( عنوانه)ا))

االلفة الدا ) (3 الشقة) ((5 العمم ة) (4

البيضمء) الدا   ((3(33 البيضمء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية)

شم ع) وفي  م)3)) فبراير) (39 بتم يخ)
زايد) بنو  اسماة  زنقة  م5م)  امندي)

الدا ) املعم يف  ج  ن  الثمني  طمبق 

ZIATEHANANE@ (- ( البيضمء)

GMAIL.COM)الدا  البيضمء)املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 39 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)7م)765.

386Iم

RADFID

كاسكدين
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RADFID

 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

كمسكدين شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  

الطواهرة طريق اراكش الجديدة - 

3333) الدا  البيضمء املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

7)))م.

الوحيد) الشريك  قرا   بمقت�سى 

3)3))تقر  حل) 4))د نبر) املؤ خ في)

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات)

ابلغ) ( كمسكدين) الوحيد  الشريك 
وعنوان) د هم  33.333م)  أسمملهم)

الطواهرة) دوا   اإل تممعي  اقرهم 

 (3333 (- الجديدة) اراكش  طريق 

(: ل) نتيجة  املغرب  البيضمء) الدا  

إفال3 الشركة وعدم تحقيق أ بمح.

دوا ) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

(- الجديدة) الطواهرة طريق اراكش 

3333))الجديدة املغرب.)

و عين:
)زيمت و عنوانه)ا)) ( السيد)ة))علي)

اقماة  يمض أنفم عمم ة 3 الطمبق)3 

شقة)6)شم ع بو كون))3333))الدا )

البيضمء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

- :

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملجديدة))بتم يخ))م)ينمير)

م)3))تحت  قم)5839).

387Iم

FUDICAIRE ISMAILI

 STE UNIVERSITE ISKAN

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك )  قم 37 السمم ة 

ES-SMARA MAROC ،7(333 ،

  STE UNIVERSITE ISKAN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AV وعنوان اقرهم اإل تممعي

 HASSAN(II(NR 250 2EME

 ETAGE(ES-SEMARA  - 72000

السمم ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5م))

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. UNIVERSITE ISKAN SARL

انعش) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

عقم ي و االشغمل العماة.

 AV (: اال تممعي) املقر  عنوان 

 HASSAN II NR (53 (EME ETAGE

السمم ة) (ES-SEMARA  - 7(333

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 334 ( (: الجممني) النم م  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 333 ( (: الجممني) صلوح  السيد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

 333 ( (: السيد الصملح اسممعيلي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).



4873 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد النم م الجممني عنوانه)ا))
 3 الفضيلة) اقماة  زنقة  اكلر   (47
3333))الدا  البيضمء) الدا  البيضمء)

املغرب.
السيد صلوح الجممني عنوانه)ا))
الوحدة) حي  (33 الرامني  قم) زنقة 

السمم ة)333)7)السمم ة املغرب.
اسممعيلي) الصملح  السيد 
)3) قم) حي الجديد بلوك) عنوانه)ا))
34)السمم ة)333)7)السمم ة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
اسممعيلي) الصملح  السيد 
)3) قم) حي الجديد بلوك) عنوانه)ا))
34)السمم ة)333)7)السمم ة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملسمم ة))بتم يخ)7م)فبراير)

م)3))تحت  قم)43/21.

388Iم

FUDICAIRE ISMAILI

STE SAHARA TISSIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك )  قم 37 السمم ة، 

ES-SMARA MAROC ،7(333
STE SAHARA TISSIR SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 HAY وعنوان اقرهم اإل تممعي
 ESSALAM 02 BLOC(C(N° 46

BIS(ESSEMARA - 27000 السمم ة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
((35

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) 6م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. SAHARA TISSIR SARL
االشغمل) (: غرض الشركة بإيجمز)

العماة).
 HAY (: اال تممعي) املقر  عنوان 
 ESSALAM 3( BLOC C N° 46
السمم ة) (BIS ESSEMARA - (7333

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
السيد عبد الرحممن لعزيز):))533 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
533)حصة) ( (: السيد النعم لعزيز)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
لعزيز) الرحممن  عبد  السيد 
6م  بمني  قم) زنقة  بل  عنوانه)ا))

السمم ة)333)7)السمم ة املغرب.
السيد النعم لعزيز عنوانه)ا)) قم)
زنقة املختم  السو�سي طمنطمن)) 4مم)

333)8)طمنطمن املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
لعزيز) الرحممن  عبد  السيد 
6م  بمني  قم) زنقة  بل  عنوانه)ا))

السمم ة)333)7)السمم ة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملسمم ة))بتم يخ)35)فبراير)

م)3))تحت  قم)36/2021.
389Iم

4YOUR BUSINESS CONSULTING

STE MELHO PRODUCTION
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شم ع الحسن التمني اقماة ابتهمل 3 
الطمبق الثملت شقة 4 ، 53م43، 

ابن  رير املغرب
 STE MELHO PRODUCTION

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي حي افريقيم 
زنقة ابن طفيل  قم 78 ابن  رير - 

53م43 بن  رير املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

(545

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 3م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MELHO PRODUCTION

-اإلنتمج) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
السمعي البصري

-التجم ة.

حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

ابن) (78 افريقيم زنقة ابن طفيل  قم)

 رير)-)53م43)بن  رير املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد احمد الحوزي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد احمد الحوزي عنوانه)ا))

 78 حي افريقيم زنقة ابن طفيل  قم)

ابن  رير)53م43)بن  رير املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد حي افريقيم زنقة ابن طفيل)
حي) عنوانه)ا)) ابن  رير  (78  قم)

ابن) (78 افريقيم زنقة ابن طفيل  قم)

 رير)53م43)بن  رير املغرب.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ ( بمبن  رير)  االبتدائية 

 39)فبراير)م)3))تحت  قم)57.

393Iم

CAP MONDIAL COMPTA

IBTI SPA 2
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE(AKOUB(MANSOUR 1ER (

 ETAGA(N1 ،90000، TANGER

MAROC

IBTI(SPA 2 شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي ) يعقوب 

املنصو  الطمبق االول  قم م - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

963)مم

 33 عقد حر اؤ خ في) ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) فبراير)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 IBTI (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SPA (

(: بإيجمز) الشركة  غرض 

 EXPLOITATION D’UN CENTRE

.DE BEAUTE

عنوان املقر اال تممعي):)))يعقوب)

 - م  االول  قم) الطمبق  املنصو  

93333)طنجة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
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33م  ( (: السيدة ابتسمم السليمي)

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).

33م  (: السليمي) ابتسمم  السيدة 

بقيمة)333.م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

السليمي) ابتسمم  السيدة 

السمد3) احمد  شم ع  عنوانه)ا))

 3 اقماة التولي9 بالج عمم ة أ طمبق)

شقة)93 93333)طنجة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السليمي) ابتسمم  السيدة 

السمد3) احمد  شم ع  عنوانه)ا))

 3 اقماة التولي9 بالج عمم ة أ طمبق)

شقة)93 93333)طنجة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)77)39).

Iم39م

CAP MONDIAL COMPTA

IBTI SPA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE(AKOUB(MANSOUR 1ER (

 ETAGA(N1 ، 90000، TANGER

MAROC

IBTI SPA شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي ) يعقوب 

املنصو  الطمبق االول  قم م - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

98745

 (6 في) اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القمنون) إعداد  تم  9م3)) يونيو)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 IBTI (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SPA
(: بإيجمز) الشركة  غرض 
 EXPLOITATION D’UN CENTRE

.DE BEAUTE
عنوان املقر اال تممعي):)))يعقوب)
 - م  االول  قم) الطمبق  املنصو  

93333)طنجة املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
33م  ( (: السيدة ابتسمم السليمي)

حصة بقيمة)333.م)د هم للحصة).
33م  (: السليمي) ابتسمم  السيدة 

بقيمة)333.م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
السليمي) ابتسمم  السيدة 
السمد3) احمد  شم ع  عنوانه)ا))
 3 اقماة التولي9 بالج عمم ة أ طمبق)

شقة)93 93333)طنجة املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السليمي) ابتسمم  السيدة 
السمد3) احمد  شم ع  عنوانه)ا))
 3 اقماة التولي9 بالج عمم ة أ طمبق)

شقة)93 93333)طنجة املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (3( بتم يخ) ( التجم ية بطنجة)

9م3))تحت  قم)4755)).
I)39م

CABINET SALAH AISSE

TRADING AREA
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

TRADING AREA شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 6) احج 

ار3 السلطمن  قم 3 الطمبق م 

الدا البيضمء 3)م3) الدا البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489853

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 7م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TRADING AREA

استيراد) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

استحضرات) وتوزيع  وتصدير 

الطبية) واأل هزة  والنظمفة  التجميل 

واألدوية شبه الصيدالنية واملكمالت)

الغذائية؛

املنتجمت) وتصدير  استيراد 

الز اعية.

املالبس) وتوزيع  استيراد وتصدير 

املنزلية) واملنسو مت  الديكو   واواد 

اليدوية) واألدوات  األحداث  ولوازم 

و ميع امللحقمت؛

الحقمئ9) وتصدير  استيراد 

واملجوهرات) واملحمفظ  واألحذية 

واألحزاة،

استيراد وتصدير الفوانيس.

املمئدة) أدوات  وتصدير  استيراد 

املطبخ) وأدوات  الفخم ية  واألواني 

واأل هزة

وتصدير) وإنتمج  استيراد 
والصمبون) التجميل  استحضرات 

والشموع املعطرة وعطو  الغرف.

االطفمل) لع9  وتصدير  استيراد 
األثمث والتصميم الداخلي.

خدامت النقل الوطنية والدولية،)
خدامت التخزين والتجريد.

املعماالت) أعم،) ميع  وبشكل 
أو) الفنية  أو  التجم ية  أو  اململية 
تتعلق) قد  التي  العقم ية  أو  املنقولة 
بشكل ابمشر أو غير ابمشر بملنشمط)

اال تممعي املذكو  أعاله..
6))احج) (: عنوان املقر اال تممعي)
م  الطمبق) (3 السلطمن  قم) ار3 
الدا البيضمء) 3)م3)) الدا البيضمء)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: عيمطي) نبيلة  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) عيمطي  نبيلة  السيدة 
 les( champs( 2 اقماة) النسيم  حي 
عمم ة)J (3333)الدا البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيدة ابتسمم عيمطي عنوانه)ا))
م5 3333)  3) قم) م)زنقة) حي الر مء)

الدا البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765384.

393Iم

fiduciaire(rageca((فيديسيير  ا يكم

HILLS CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire(rageca  فيديسيير  ا يكم
6) اقماة املحمدي زنقة  ابعة 
العدوية الطمبق الرابع  قم 34 

ال يروند ، 3533)، الدا  البيضمء 
املغرب

HILLS CAFE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة



4875 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

وعنوان اقرهم اإل تممعي ) شم ع 

و دة زاوية العنيزي الطمبق السفلي 

بيلفدير - 3333) الدا  البيضمء 

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

5م393).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) م)3)) فبراير) (3( في) املؤ خ 

املصمدقة على):

عبد) ( عميري) )ة)) السيد) تفويت 

ان) ا تممعية  حصة  ((63 اململك)

)ة)) السيد) ( 3)5)حصة لفمئدة) أصل)

)3)فبراير) عميري عبد الرزاق بتم يخ)

م)3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)74م765.

394Iم

fiduciaire(rageca((فيديسيير  ا يكم

HILLS CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين اسير  ديد للشركة

fiduciaire(rageca  فيديسيير  ا يكم

6) اقماة املحمدي زنقة  ابعة 

العدوية الطمبق الرابع  قم 34 

ال يروند ، 3533)، الدا  البيضمء 

املغرب

HILLS CAFE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي )شم ع 

و دة زاوية عبيزي الطمبق السفلي 

بيلفدير - 3333) الدا  البيضمء 

املغرب.

تعيين اسير  ديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

5م393).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تم تعيين) م)3)) فبراير) (3( املؤ خ في)

السيد)ة))) للشركة  اسير  ديد 

عبد) عميري  و  الرزاق  عبد  عميري 

الرفيع كمسير آخر.

تبعم إلقملة اسير.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)74م765.

395Iم

LE PREMIER CONSEIL

HAFIDI MY LAHCEN

عقد تسيير حر ألصل تجم ي))األشخمص)

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجم ي
HAFIDI MY LAHCEN

 33 بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في)
فبراير)م)3))أعطى السيد)ة)))اوالي)
للبطمقة) )ة)) لحسن حمفظي الحمال)
املسجل) (P9(653 ( ( الوطنية  قم)
بملسجل التجم ي)3594)م)بمملحكمة)
التجم ية بمراكش حق التسيير الحر)
لألصل التجم ي الكمئن ب دوا  ايت)
اراكش) (43333 (- سوكم االيل اسني)
العمم ي) اريم  للسيد)ة)) املغرب 
تجم ي) سجل  ( (TONAROZ شركة)
للبطمقة) )ة)) الحمال) 38337م)
الوطنية  قم)))PB34445))ملدة)م)سنة)
و تنتهي) م)3)) فبراير) م3) تبتدئ ان)
في)م3)ينمير)))3))اقمبل ابلغ شهري)

3.333))د هم.

396Iم

MONDELLO

MONDELLO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MONDELLO
3مزنقة احمد املجمطي اقماة   االل9 
الطمبق االول  قم 8 املعم يف الدا  
البيضمء ، 3333)، الدا  البيضمء 

املغرب
MONDELLO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م زنقة 
احمد املجمطي اقماة االل9 الطمبق 
االول  قم 8 املعم يف الدا  البيضمء 

- 3333) الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
م48993

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 3م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.MONDELLO
االنعمش) (: غرض الشركة بإيجمز)

العقم ي.
زنقة) 3م) (: عنوان املقر اال تممعي)
احمد املجمطي اقماة االل9 الطمبق)
االول  قم)8)املعم يف الدا  البيضمء)-)

3333))الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 (53 ( (: ابشو ) الزيتوني  السيد 
حصة بقيمة)5.333))د هم للحصة).
السيد هشمم احريبة):))53))حصة)

بقيمة)5.333))د هم للحصة).
السيد يونس  ا�سي):))53))حصة)

بقيمة)5.333))د هم للحصة).
السيد اسماة خليل):))5)م)حصة)

بقيمة)533.)م)د هم للحصة).
5)م  ( (: بوتزيل) عمئشة  السيدة 
حصة بقيمة)533.)م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد الزيتوني ابشو  عنوانه)ا))
طريق) 6م) سال  قم) تجزئة  يمض 

القنيطرة سال)353مم)سال املغرب.
عنوانه)ا)) احريبة  هشمم  السيد 
سيدي) م9) ب) الو ود  قم  ( تجزئة)
البيضمء))) الدا   ((35(3 اعروف)

املغرب.
عنوانه)ا)) يونس  ا�سي  السيد 
شم ع الداخلة اقماة فضمء)الشريفة)
عمم ة ب حي الشريفة))3463))الدا )

البيضمء)))املغرب.

عنوانه)ا)) خليل  اسماة  السيد 

 (( شقة) (( طمبق) 3م) املولد) اقماة 

شم ع الهمشمي الفياللي)33م3))الدا )

البيضمء))املغرب.

السيدة عمئشة بوتزيل عنوانه)ا))

 (( شقة) (( طمبق) 3م) املولد) اقماة 

طريق))الهمشمي الفياللي)33م3))الدا )

البيضمء))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد الزيتوني ابشو  عنوانه)ا))

طريق) 6م) سال  قم) تجزئة  يمض 

القنيطرة سال)353مم)سال املغرب

عنوانه)ا)) احريبة  هشمم  السيد 

سيدي) م9) ب) الو ود  قم  ( تجزئة)

اعروف)3)35))الدا  البيضمء)))الدا )

البيضمء))

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765563.

397Iم

COMPETENCES CONSULTANTS

SPOTTER
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPETENCES

CONSULTANTS

 N°5, Bd(Zerktouni  Rés(la

 Tourette 3éme(étage(Bureau

 N°8 ، 20100، Casablanca

MAROC

SPOTTER شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  65)، 

شم ع الز قطوني الطمبق التمسع 

 قم -)9 الدا  البيضمء - 3333) 

الدا  البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

488685
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في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (34
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SPOTTER
غرض الشركة بإيجمز):)

الشركة هي شركة نمشئة هدفهم في)
كل ان املغرب والخم ج:

واملشو ة) والدعم  املسمعدة  (-
للشركمت والتجم  واملنظممت األخرى)
عمالئهم) االءة  ان  التحقق  في 
الكمبيمالت) أو  الشيكمت  بمستخدام 

كوسيلة للدفع)؛
-)الوسمطة وتقديم الخدامت نيمبة)
واملنظممت) والتجم   الشركمت  عن 
الفو ي) الصرف  اثل  األخرى،)
للشيكمت املستلمة ان عمالئهم ان)

البنوك املحلية)؛
الخدامت) وتقديم  الوسمطة  (-
نيمبة عن شركمت االئتممن االستهالكي)
وشركمت التأ ير وغيرهم ان املنظممت)
املصرفية) البيمنمت  اشم كة  اثل  (،
؛) املحلية) البنوك  قبل  ان  لعمالئهم 
أو تجميع أي أ هزة) استيراد أو شراء)

أو برااج ضرو ية الستمرا  العملية؛
براءات) على  ميع  الحصول  (-
وحفظهم) والتراخيص  االختراع 
بهم؛) واملسمهمة  وتنمزلهم  وتشغيلهم 
أو) الكية  حقوق  على  االستحواذ 
حصص في أي شركمت أو اؤسسمت)

ذات غرض اممثل أو ارتبط)؛
العمليمت) عماة  ميع  وبصفة 
الصنمعية و التجم ية و اململية انقولة)
بصفة) ترتبط  التي  و  عقم ية،) أو 
ابمشرة أو غير ابمشرة كليم أو  زئيم)

اع الغرض املذ كو .
(،(65 ( (: اال تممعي) املقر  عنوان 
شم ع الز قطوني الطمبق التمسع  قم)
الدا ) ((3333 (- البيضمء) الدا   (9(-

البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 
د هم،)اقسم كملتملي:

السيد عبد العملي بوقشبين):))33م 
حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-
وصفمت واواطن الشركمء):

بوقشبين) العملي  عبد  السيد 
عنوانه)ا))6),)تجزئة عرصة الكبير ط)
 (3383 املعم يف البيضمء) 6م) ش) (5

الدا  البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) امليلوع  السيدة  همن 
9م6  زنقة البقيع  قم) م) ح م بلبكم )

اراكش))43373)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 35 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)-.

398Iم

FINANCES.NET

DIBAJA PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 9مم

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

DIBAJA PRIVE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي زاوية شم ع 
عالل بن عبد هللا وشم ع الحسن 

الثمني ، عمم ة مA، شقة 8 ، الطمبق 
الرابع ء املركز الربمط - 3333م 

الربمط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م4953م
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.DIBAJA PRIVE SARL

د و3) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

املستمر,) التكوين  و  التقوية 

االستشم ة في التسييير,)االستشم ة في)

املجمل اال تممعي.

زاوية) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

وشم ع) هللا  عبد  بن  عالل  شم ع 

شقة) (،Aم عمم ة) (، الثمني) الحسن 

(- املركز الربمط) ء) الطمبق الرابع) (، (8

3333م)الربمط املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد بنمني العربي):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

السيد ف�سي هشمم):))533)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) العربي  بنمني  السيد 

333)م  تمم ة) 6م) تجزئة األزهم   قم)

تمم ة املغرب.

عنوانه)ا)) هشمم  ف�سي  السيد 

الربمط) حي  شمد  9م) م6) قم) زنقة)

3333م)الربمط املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العربي  بنمني  السيد 

333)م  تمم ة) 6م) تجزئة األزهم   قم)

تمم ة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 5م) بتم يخ) ( بملربمط) التجم ية 

م)3))تحت  قم)373ممم.

399Iم

شركة ابهوش للخدامت

HAOUZ THERM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

شركة ابهوش للخدامت

شم ع اكة عمم ة الصملحي الطمبق 

االول  قم 34 العيون ، 3م733، 

العيون املغرب

HAOUZ THERM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي تجزئة 

القوات املسمعدة زنقة الر يالت 
 قم 49  - 73333 العيون املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م5م7).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)34)فبراير)م)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 

زنقة) املسمعدة  القوات  »تجزئة 
49  - 73333)العيون) الر يالت  قم)
واد) زنقة  8م) »الرقم) إلى) املغرب«)

ااسرداد تجزئة)737)و)737)املمدة)-)

73333)العيون))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

8م)فبراير) )بتم يخ) االبتدائية بملعيون)

م)3))تحت  قم)522/2021.

433Iم

FIDLOUK

 STE EL OUADNIH TRANS

SARL
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK

6م),شم ع 3) غشت القصر الكبير ، 

53م)9، القصر الكبير املغرب

 STE EL OUADNIH TRANS SARL

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي دوا  

عالك الصفصمف  - 53م6م اشرع 

بلقصيري املغرب
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تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م53

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) )م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.OUADNIH TRANS SARL

نقل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

البضمئع.

دوا ) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

اشرع) 53م6م) (- ( عالك الصفصمف)

بلقصيري املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد الودني هشمم):))33م)حصة)

بقيمة)3.333م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) هشمم  الودني  السيد 

بلقصيري) الصفصمف  عالك  دوا  

53م6م)اشرع بلقصيري املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) هشمم  الودني  السيد 

بلقصيري) الصفصمف  عالك  دوا  

53م6م)اشرع بلقصيري املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

5م)فبراير)م)3))تحت  قم)7).

Iم43م

ديوان الخدامت

 MEKMA

AGROALIMENTAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تممعي للشركة

ديوان الخدامت

شم ع احمد الخماس  قم 94 سيدي 

قمسم ، 6333م، سيدي قمسم 

املغرب

 MEKMA AGROALIMENTAIRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 78م 

 EXT  - 50000 تجزئة السالم RDC

اكنم3 املغرب.

تحويل  املقر اال تممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

املؤ خ في)6م)د نبر)3)3))تم))تحويل))

ان) للشركة  الحملي  اال تممعي  املقر 
  EXT تجزئة السالم) (RDC 78م  » قم)

53333 -)اكنم3 املغرب«)إلى)»شم ع)

م  الرقم) (( الزنقة) الثمني  الحسن 

سيدي) )3م6م) (- املركز) الخنيشمت 

قمسم))املغرب«.

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

6م  بتم يخ) ( االبتدائية بسيدي قمسم)

فبراير)م)3))تحت  قم)79.

I)43م

FIDU.PRO CONSULTING

RABIA TECH
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

التقى شم ع اايل زوال و زنقة غيثل 

الطمبقمم  قم 9)  الدا  البيضمء ، 

3، الدا  البيضمء املغرب

RABIA TECH  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  الثقى 

اايل زوال شم ع غيتل طمبق مم  قم 

9) الدا  البيضمء  - 3333 الدا  

البيضمء  املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

((49936

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) (((

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 RABIA(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

. TECH

اهند3) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

استشم ي.

الثقى) ( (: اال تممعي) املقر  عنوان 
مم) قم) اايل زوال شم ع غيتل طمبق)

الدا ) (3333 (- ( البيضمء) الدا   ((9

البيضمء))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد اهدي نمجي):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

 

السيد اهدي نمجي):)333.م)بقيمة)

33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) نمجي  اهدي  السيد 
الدا ) م3) 43) قم) شم ع) م) د يسية)

البيضمء)3333)الدا  البيضمء)ملغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) نمجي  اهدي  السيد 
الدا ) م3) 43) قم) شم ع) م) د يسية)

البيضمء)3333)الدا  البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 (( بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)3)3))تحت  قم)-.

433Iم

CABINET FICOR

 SECURITE PROTECTION

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET FICOR

)م زنقة األقحوان إقماة النم3 

بوسجو  ، 33)3)، الدا  البيضمء 

املغرب

 SECURITE PROTECTION

MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 83م زنقة 

إبو بكر الوهراني لفيالت - 3333) 

الدا  البيضمء املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

363م).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تمت) مم3)) أكتوبر) )م) في) املؤ خ 

املصمدقة على):
)ة)) شيدة زكريمء) السيد) تفويت 

أصل) ان  ا تممعية  حصة  333.م)

)ة)) السيد) ( لفمئدة) حصة  333.م)

 واد زكريمء)بتم يخ))م)أكتوبر)مم3).

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (

)م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

د نبر)مم3))تحت  قم)488545.

434Iم

STE TIB COMPT SARL AU

FUCHS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

التقى شم ع املرابطين وزنقة 

البخم ي إقماة بغدادي اكت9  قم 

35 ، 63333، و دة املغرب

FUCHS شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي م3 زنقة 
 قم 3) تجزئة النهم  طريق احفير - 

63333 و دة  املغرب
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تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

36563

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((5

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.FUCHS

اختلف) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

و) االستيراد  و  العقم   البنمء,) اعممل 

التصدير.
زنقة) م3) (: عنوان املقر اال تممعي)
(- تجزئة النهم  طريق احفير) ((3  قم)

63333)و دة))املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

السيد ازات انير)):))333.م)حصة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد ازات انير))عنوانه)ا))الحي)

عبد) زنقة  الوحدة  تجزئة  املحمدي 

هللا بن سالاة  قم)4م 63333)و دة))

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد ازات انير))عنوانه)ا))الحي)

عبد) زنقة  الوحدة  تجزئة  املحمدي 

هللا بن سالاة  قم)4م 63333)و دة))

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) )م) بتم يخ) ( بو دة) التجم ية 

م)3))تحت  قم)6)5.

435Iم

aice(compta

MONCEF PIÈCES MOTOS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice(compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

  MONCEF PIÈCES MOTOS

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 3م أحمد 

املجمتي إقماة  بمل االل9 الطمبق 

م  قم 8 حي املعم يف - 3373) 

البيضمء  املغرب 

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

493473

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. MONCEF PIÈCES MOTOS

تم ر) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

اعدات وقطع غيم  الد ا مت النم ية.

عنوان املقر اال تممعي):)3م)أحمد)

م  املجمتي إقماة  بمل االل9 الطمبق)
 قم)8)حي املعم يف)-)3373))البيضمء))

املغرب).

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: السيد انصف ارادة)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد انصف ارادة عنوانه)ا))
حي النسيم عمم ة)66) قم)68 3)35) 

البيضمء))املغرب).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد انصف ارامدة عنوانه)ا))
حي النسيم عمم ة)66) قم)68 3)35) 

البيضمء))املغرب)
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)))م766.

436Iم

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

PALAIS DE FES DAR TAZI
إعالن اتعدد القرا ات

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
PALAIS DE FES DAR TAZI »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي:  قم 8 

د ب أنينة املخفية  - 33333 فم3 
املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

95م3).
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)م3)د نبر)3)3)
تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
وفمة الشريك الوحيد واملسير واملوقع)

للشركة)
قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
تحديد الو ثة الشرعيين وتخصيص)

األسهم لكل واحد انهم)
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
والسيد) غيتة  تمزي  السيدة  تعيين 
اع) للشركة  اسيرين  نمصر  تمزي 

التوقيع املنفصل
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
ان) للشركة  القمنوني  الشكل  تغيير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة)
بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)
التوزيع الجديد لرأ3 اململ):)السيدة)
تمزي غيتة)8334)حصة والسيد تمزي)

نمصر)6666م)حصة
على) ينص  الذي  6م:) بند  قم)
غيتة) تمزي  السيدة  تعيين  اميلي:)
والسيد تمزي نمصر اسيرين للشركة)

اع التوقيع املنفصل
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)708/021.

437Iم

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

OPTIC OUARZAZATE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

OPTIC OUARZAZATE شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 67 
عمم ة صبري شم ع الحسن الثمني 
ايت الول - 86353 ايت الول 

املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
((467

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 شتنبر) (((
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 OPTIC(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.OUARZAZATE
اخصمئي) (: غرض الشركة بإيجمز)

نظم ات.
 67 :) قم) عنوان املقر اال تممعي)
الثمني) الحسن  شم ع  صبري  عمم ة 
الول) ايت  (86353 (- الول) ايت 

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

33.333).م)د هم،)اقسم كملتملي:
السيد عبد القمد  امدي):))333.)م 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (- (

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد عبد القمد  امدي عنوانه)ا))
عمم ة صبري شم ع الحسن) (67  قم)
ايت الول) (86353 الثمني ايت الول)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد عبد القمد  امدي عنوانه)ا))
عمم ة صبري شم ع الحسن) (67  قم)
ايت الول) (86353 الثمني ايت الول)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 7م) بتم يخ) ( االبتدائية بمنزكمن)

م)3))تحت  قم)439.
438Iم

LE PREMIER CONSEIL

5XNEGOCE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
5XNEGOCE شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي املتجر  قم 
9م6 دوا  تكمنة تمسلطمنت  اراكش 

43333 اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
مم4ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) (36
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.5XNEGOCE
غرض الشركة بإيجمز):)*-)استيراد)
)األ هزة اإللكترونية املنزلية)،)أ هزة)

الكمبيوتر)،)املنتجمت املممثلة).
املنزلية) ))األ هزة  *تم ر)
اإللكترونية)،)األ هزة املنزلية)،) همز)

الكمبيوتر املنتجمت املممثلة).
أو) )تم ر  والتصدير) *االستيراد 

وسيط)
)التوزيع) *اقمول إدا ة الخدامت)

املنزلي التسليم السريع)
الخدامت) إدا ة  *اقمول 

)املعماالت التجم ية اإللكترونية)
عنوان املقر اال تممعي):)املتجر  قم)
اراكش) ( دوا  تكمنة تمسلطمنت) 9م6)

43333)اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: السيد عبد االله بكم ي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد عبد االله بكم ي عنوانه)ا))
تمسلطمنت)) 9م6) تكمنة  قم) دوا  

43333)اراكش املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء)
واواطن اسيري الشركة:

السيد عبد االله بكم ي عنوانه)ا))
تمسلطمنت)) 9م6) تكمنة  قم) دوا  

43333)اراكش املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3639)م.

439Iم

conseils(sarl

MOZAHIM IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

conseils(sarl
شم ع لبنمن اقماة يمانة م اكت9 
 قم 9م طنجة، 93333، طنجة 

املغرب
  MOZAHIM IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي 83م شم ع 
اوالي العهد اركز NREA اكت9  قم 
3م الطمبق السفلي  - 93333 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

7م39مم
في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) م3)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

. MOZAHIM IMMOBILIERE
االنعمش) (: غرض الشركة بإيجمز)

العقم ي).
عنوان املقر اال تممعي):)83م)شم ع)
اوالي العهد اركز)NREA)اكت9  قم)
3م)الطمبق السفلي))-)93333)طنجة)

املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)
د هم،)اقسم كملتملي:

53)حصة) ( (: ( السيد احم ز يوح)
بقيمة)333.م)د هم للحصة).

السعيدي) الصمدق  عبد  السيد 
د هم) 333.م) بقيمة) حصة  (53   :

للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) ( ز يوح) احمد  السيد 
 7 الطمبق) يوسف  اوالي  شم ع  (39

 قم)9م 93333)طنجة املغرب.
السعيدي) الصمدق  عبد  السيد 
طم ق) شم ع  اكر   35م) عنوانه)ا))
طنجة) (93333 بن زيمد اركز املدينة)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ( ز يوح) احمد  السيد 
 7 الطمبق) يوسف  اوالي  شم ع  (39

 قم)9م 93333)طنجة املغرب
السعيدي) الصمدق  عبد  السيد 
طم ق) شم ع  اكر   35م) عنوانه)ا))
طنجة) (93333 بن زيمد اركز املدينة)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
د نبر) 6م) بتم يخ) ( بطنجة) التجم ية 

3)3))تحت  قم)8م)37).

3Iم4م

fiduciare(de(taraitement(et(analyse(comptable

SILODIS CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 fiduciare(de(taraitement(et
analyse(comptable

 CASABLANCA ، 20000،
casablanca(maroc

SILODIS CENTRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان اقرهم اإل تممعي م6) شم ع 
تمم ة حي اوالي عبدهللا عين الشق - 

3473) الدا  البيضمء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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 قم التقييد في السجل التجم ي : 

489533

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 8م)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.SILODIS CENTRE

التجم ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

نقل) و  البروبمن  و  الغمزالبوتمن  في 

البضمئع للغير.

عنوان املقر اال تممعي):)م6))شم ع)

تمم ة حي اوالي عبدهللا عين الشق)-)

3473))الدا  البيضمء)املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

 333 ( (: شعطموي) صالح  السيد 

حصة بقيمة)33.333)د هم للحصة).

65م  ( (: شعطموي) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)6.533م)د هم للحصة).
65م  ( (: ) شيد شعطموي) السيد)

حصة بقيمة)6.533م)د هم للحصة).

83م  ( (: شعطموي) اينة  السيدة 

حصة بقيمة)8.333م)د هم للحصة).

 83 ( (: شعطموي) السيدة  قية 

حصة بقيمة)8.333)د هم للحصة).

 83 ( (: شعطموي) حبيبة  السيدة 

حصة بقيمة)8.333)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد صالح شعطموي عنوانه)ا)))
الشق) عين  التوزانية  م) زنقة) 7م)

3473))الدا  البيضمء)املغرب.

السيد أحمد شعطموي عنوانه)ا)))
الشق) عين  التوزانية  م) زنقة) 7م)

3473))الدا  البيضمء)املغرب.
السيد)) شيد شعطموي عنوانه)ا)))
الشق) عين  التوزانية  م) زنقة) 7م)

3473))الدا  البيضمء)املغرب.

السيدة اينة شعطموي عنوانه)ا)))
الشق) عين  التوزانية  م) زنقة) 7م)

3473))الدا  البيضمء)املغرب.
السيدة  قية لشعطموي عنوانه)ا)))
الشق) عين  التوزانية  م) زنقة) 7م)

3473))الدا  البيضمء)املغرب.
شعطموي) حبيبة  السيدة 
التوزانية عين) م) 7م)زنقة) ( عنوانه)ا))
الشق)3473))الدا  البيضمء)املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
واواطن اسيري الشركة:

السيد صالح شعطموي عنوانه)ا)))
الشق)) عين  التوزانية  م) زنقة) 7م)

3473))البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
مم  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)37)765.
Iمم4م

CABINET BAHMAD

GOURMET COLLECTIONS
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقماة اراكش بالزا عمم ة د م شقة 
ب م) الطمبق الثمني  ليز اراكش 
إقماة اراكش بالزا عمم ة د م شقة 
ب م) الطمبق الثمني  ليز اراكش، 

43333، اراكش املغرب
Gourmet(Collections شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي إقماة 
اراكش بالزا عمم ة دم شقة م)، 
الطمبق الثمني،  ليز  - 43333 

اراكش املغرب
تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
395ممم

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (35
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.Gourmet(Collections
اإلدا ة) (: بإيجمز) الشركة  غرض 
للفنمدق) الغير  نيمبة عن  أو  املبمشرة 
السيمحية) واملجمعمت  واملطمعم 

واملنتجعمت.
إقماة) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
م)،) شقة) دم) عمم ة  بالزا  اراكش 
 43333 (- ( الثمني،) ليز) الطمبق 

اراكش املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
سليطين) سني  نبيل  السيد 
تجزئة) اارشيش  م  ح  عنوانه)ا))
اراكش) (43333   (37 الحمراء) قم)

املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
سليطين) سني  نبيل  السيد 
تجزئة) اارشيش  م  ح  عنوانه)ا))
اراكش) (43333   (37 الحمراء) قم)

املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( التجم ية بمراكش)

م)3))تحت  قم)3597)م.
I)م4م

SOFINACTE

K.F DISTRIBUTION
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

K.F DISTRIBUTION شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي دكمن 7)3 

شم ع الكرااة زنقة صقر ضيعة 
الحداد الزهو  م - 33363 فم3 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
7م))6.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تم) م)3)) فبراير) )م) في) املؤ خ 
قد ه) بمبلغ  الشركة   فع  أسممل 
»93.333))د هم«)أي ان)»33.333م 
عن) د هم«) (393.333« إلى) د هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 7م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)م75.

3Iم4م

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

RIAD LA MAISON VERTE
إعالن اتعدد القرا ات

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
RIAD LA MAISON VERTE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي:  قم 5 

د ب الشيخ الكزيرة  - 33333 فم3 
املغرب.

»إعالن اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

م493).
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)
3)3))تم اتخمذ) م3)د نبر) املؤ خ في)

القرا ات التملية:)
قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
وفمة الشريك الوحيد واملسير واملوقع)

للشركة
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قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)
تحديد الو ثة الشرعيين وتخصيص)

األسهم لكل واحد انهم
قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
والسيد) غيتة  تمزي  السيدة  تعيين 
اع) للشركة  اسيرين  نمصر  تمزي 

التوقيع املنفصل
وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)
بند  قم)3:)الذي ينص على اميلي:)
ان) للشركة  القمنوني  الشكل  تغيير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
بند  قم)6:)الذي ينص على اميلي:)
التوزيع الجديد لرأ3 اململ):)السيدة)
تمزي غيتة)8334)حصة والسيد تمزي)

نمصر)6666م)حصة
على) ينص  الذي  6م:) بند  قم)
غيتة) تمزي  السيدة  تعيين  اميلي:)
والسيد تمزي نمصر اسيرين للشركة)

اع التوقيع املنفصل
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 5م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)707/021.
4Iم4م

MAGHREB WOOD LAMINATION

 MAGHREB WOOD
LAMINATION

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MAGHREB WOOD
LAMINATION

التجزئة  قم 38م املنطقة الصنمعية 
اوالي  شيد الدا  البيضمء. ، 
3333)، الدا  البيضمء املغرب

 MAGHREB WOOD
LAMINATION شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي التجزئة 
 قم 38م املنطقة الصنمعية اوالي 
 شيد الدا  البيضمء. - 3663) الدا  

البيضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
493555

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((4
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
اتبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضمء) عند 
 MAGHREB WOOD (: تسميتهم)

.LAMINATION
الصنمعة) (: غرض الشركة بإيجمز)

والنجم ة)؛
-)الصنمعة والنجم ة)؛

-بيع األخشمب.
،) ميع العمليمت) وبشكل أعم) (-
واملنقولة) الصنمعية  أو  التجم ية 
بشكل) املرتبطة  واململية  والعقم ية 
الشركة) بهدف  أو غير ابمشر  ابمشر 
تحقيقه) تعزيز  شأنه  ان  الذي 

وتطويره..
التجزئة) (: عنوان املقر اال تممعي)
املنطقة الصنمعية اوالي) 38م)  قم)
3663))الدا ) (-  شيد الدا  البيضمء.)

البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
 -

بقيمة) 333م) (: السيد علي شموي)
33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (
وصفمت واواطن الشركمء):

السيد علي شموي عنوانه)ا))زنقة)
صوفية) فيال  طم ق  اضيق  بل 
الدا ) 83م3)) البيضمء) الذئمب  عين 

البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد علي شموي عنوانه)ا))زنقة)

صوفية) فيال  طم ق  اضيق  بل 

الدا ) 83م3)) البيضمء) الذئمب  عين 

البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

7م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)34م766.

5Iم4م

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 ETTABLISSEMENT ABBAD

 DE FER ET FABRICATION

METALES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم م العمم ة م9 الحي الحسني 

انطقة األنشطة االقتصمدية ، 

46333، اليوسفية املغرب

 ETTABLISSEMENT ABBAD DE

 FER ET FABRICATION METALES

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي 7م تجزئة 

هند الطمبق التمني عين حرودة - 

8833) املحمدية املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م6)7.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

تقر  حل) 9م3)) امي) مم) في) املؤ خ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 ETTABLISSEMENT ABBAD DE

  FER ET FABRICATION METALES

د هم) (593.333 ابلغ  أسمملهم)

تجزئة) 7م) وعنوان اقرهم اإل تممعي)

(- حرودة) عين  التمني  الطمبق  هند 

(: املحمدية املغرب نتيجة ل) ((8833

توقف أنشطة الشركة.

و حدد اقر التصفية ب)7م)تجزئة)

(- حرودة) عين  التمني  الطمبق  هند 

8833))املحمدية املغرب.)

و عين:

عبمد و) ( ( السيد)ة))عبد الرحممن)

8م)طريق) عنوانه)ا))دوا  غزوان كلم)

املحمدية) ((8833 عين حرودة) ممم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقتضمء) وعند  (

املخولة) الصالحيمت  على  املفروضة 

تبليغ) احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية)

تجزئة هند الطمبق التمني عين) 7م)  :

حرودة

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بمملحمدية))بتم يخ)9))ينمير)

3)3))تحت  قم)م7م.

6Iم4م

FIDU.PRO CONSULTING

SHOP
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

التقى شم ع اايل زوال و زنقة غيثل 

الطمبقمم  قم 9)  الدا  البيضمء ، 

3، الدا  البيضمء املغرب

SHOP  شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي التقى 

اايل زوال شم ع غيتل طمبق مم  قم 

9) الدا  البيضمء - 3333 الدا  

اليضمء املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3م4933

في) اؤ خ  اوثق  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
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عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
.SHOP(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم
غرض الشركة بإيجمز):)التفموض.

التقى) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
مم  طمبق) غيتل  شم ع  زوال  اايل 
3333)الدا ) (- 9))الدا  البيضمء)  قم)

اليضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
ا منم) انعيم  احمد  ( السيد)
د هم) 33م) بقيمة) حصة  333.م)   :

للحصة).
السيد احمد انعيم ا منم):)333م 

بقيمة)33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
ا منم) انعيم  احمد  السيد 
بن) احمد  سيدي  شم ع  عنوانه)ا))
شقة) (4 طمبق) مم) عمم ة) هللا  عبد 
الدا ) (3333 البيضمء) الدا   انفم  3م)

اليضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
ا منم) انعيم  احمد  السيد 
بن) احمد  سيدي  شم ع  عنوانه)ا))
شقة) (4 طمبق) مم) عمم ة) هللا  عبد 
الدا ) (3333 البيضمء) الدا   انفم  3م)

اليضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
م)  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)-.
7Iم4م

SOLUCIA EXPERTISE

MARIANO FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF (EME
 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC( ،
20330،(CASABLANCA(MAROC

شركة ذات) (MARIANO FOOD
املسؤولية املحدودة

حي) اإل تممعي  اقرهم  وعنوان 
ايموزا  قم)45م)بوسيجو )-)3333) 

الدا  البيضمء)املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي)
.468599

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)
تمت) ((3(3 شتنبر) ((9 في) املؤ خ 

املصمدقة على):
طوامسو) )ة)) السيد) تفويت 
ا تممعية) حصة  (53 زيكرينو)
لفمئدة)) حصة  333.م) أصل) ان 
 DADOFEDERICO )ة)) السيد)
ASSOCIATIMOROCCO)بتم يخ)9) 

شتنبر)3)3).
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم  (
5م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)765739.
8Iم4م

ESPACE CONSULTING

BELLA CREPE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 3م

 BUREAUX(MENARA, VN ،
30000، FES(MAROC

BELLA CREPE شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان اقرهم اإل تممعي املحل 
 قم6م , العمم ة A , فضمء  حمب 
فم3, شم ع عالل بن عبد هللا, 

املدينة الجديدة,  - 33333 فم3 
املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
3م)66

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) م3)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 BELLA(:(اإلقتضمء)بمختصر تسميتهم

.CREPE
بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

الفطمئر,)اكلة خفيفة.
املحل) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
فضمء) حمب) (, (A العمم ة) (,  قم6م)
فم3,)شم ع عالل بن عبد هللا,)املدينة)

الجديدة,))-)33333)فم3 املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:
533)حصة) ( (: السيد عمر كربيلة)

بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) كربيلة  عمر  السيد 
الشقف) عين  البديع  )9حدائق 

33333)فم3 املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
بوهرا3 عنوانه)ا))) السيدة سنمء)
األدا سة) حي  دلة  احمد  زنقة  (553

33333)فم3 املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير) 6م) بتم يخ) ( بفم3) التجم ية 

م)3))تحت  قم)7)7.

9Iم4م

املركز الجهوي لالستثمم  لجهة د عة تمفياللت الحقة)

و زازات

 SOCIÉTÉ »RUN HAFID «
SARL AU

شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمم  لجهة د عة 
تمفياللت الحقة و زازات

شم ع اوالي  شيد عمم ة داد3 
الطمبق االول و زازات، 45333، 

و زازات املغرب

 SOCIÉTÉ »RUN(HAFID « SARL

AU شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي  قم 84 

شقة  قم م3 الطمبق التمني تجزئة 

املسيرة اكدز  - 47353 زاكو ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3439

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) م))

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

 SOCIÉTÉ( »RUN( HAFID«( SARL

.AU

كراء) (* (: بإيجمز) الشركة  غرض 

السيم ات بدون سمئق.
 84 :) قم) عنوان املقر اال تممعي)

تجزئة) التمني  الطمبق  م3) شقة  قم)
زاكو ة) (47353 (- ( اكدز) املسيرة 

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

3.333م  ( الشركة:) ابلغ  أسممل 

د هم،)اقسم كملتملي:

33م)حصة) ( (: السيد وديع حمفظ)

بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

السيد وديع حمفظ عنوانه)ا))دوا )
تمضرت افرا))47376)زاكو ة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيد وديع حمفظ عنوانه)ا))دوا )
تمضرت افرا))47376)زاكو ة املغرب.
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بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 6م) بتم يخ) ( االبتدائية بزاكو ة)

م)3))تحت  قم)-.

3I)4م

ACCUR CONSULTING

MJ TRAVTOP SARL AU
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING

العمم ة  قم م الطمبق التملث اجمع 

الفردو3 ، 5333)، خريبكة املغرب

MJ TRAVTOP SARL AU شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي اركز 

تجم ي النصر م  - 333م4 شيشموة 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5م7م

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 7م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

 MJ (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.TRAVTOP SARL AU

اكت9) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

خطط) انجمز  و  التقنية  الد اسمت 

التنفيد.

اركز) (: اال تممعي) املقر  عنوان 

333م4)شيشموة)  - م   تجم ي النصر)

املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: املغراوي) السيد  واد 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) املغراوي  السيد  واد 

333م4   936 املحمدي  قم) الحي 

شيشموة املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املغراوي  السيد  واد 

333م4   936 املحمدي  قم) الحي 

شيشموة املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 33 بتم يخ) ( بمانتمنوت) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)37/2021.

Iم)4م

اكت9 املحمسبة اغزال

ال فوالي دوري
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اكت9 املحمسبة اغزال

د ب القريعة زنقة)5) قم)))37م)،)

3553)،)الدا  البيضمء)املغرب

ذات) شركة  دو ي  فوالي  ال 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد

حي) اإل تممعي  اقرهم  وعنوان 

بو كون زنقة  كراكة اقماة السمحل)

 قم)م - 3343))الدا  البيضمء)املغرب

اسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

احدودة ذات الشريك الوحيد)

 قم التقييد في السجل التجم ي):)

م48695

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) 3م)

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
ال) (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

فوالي دو ي.
بيع) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وتحويل لحوم الدوا ن.
حي) (: اال تممعي) املقر  عنوان 
بو كون زنقة  كراكة اقماة السمحل)
 قم)م - 3343))الدا  البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: شروف) السيدة اسممء)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيدة اسممء)شروف عنوانه)ا))
 45 55) قم) زنقة) (5 سيدي اعروف)

3553))الدا  البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيدة اسممء)شروف عنوانه)ا))
 45 55) قم) زنقة) (5 سيدي اعروف)

3553))الدا  البيضمء)املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
 (7 بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

ينمير)م)3))تحت  قم)775)76.
I))4م

CANOCAF SARL

MASTER HOME
إعالن اتعدد القرا ات

CANOCAF SARL
شم ع الجيش امللكي زنقة الخنسمء 

 قم 7 الطمبق الثمني  قم 33 
 NADOR ،6(333 ، النمظو

MAROC
MASTER HOME »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان اقرهم اال تممعي: شم ع 
املسيرة   قم 3)3 الطمبق الثمني 
شقة  قم 3 - 333)6 النمظو   

املغرب.
»إعالن اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
7م)8.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي)

املؤ خ في)8))د نبر)3)3)

تم اتخمذ القرا ات التملية:)

قرا   قم)م:)الذي ينص على اميلي:)
 فع  أسممل الشركة

قرا   قم)):)الذي ينص على اميلي:)

تحويل املقر اال تممعي)

قرا   قم)3:)الذي ينص على اميلي:)

االئمة النظمم األسم�سي للشركة

وتبعم لذلك تم تعديل اقتضيمت)

النظمم األسم�سي التملية:)

ينص) الذي  (:7 و) (6 بند  قم)
الشركة) اميلي:) فع  أسممل  على 

الى) د هم  ( (4.333.333,33 ان)

87.533,33م.مم)د هم)

بند  قم)4:)الذي ينص على اميلي:)

تجزئة) الى  اال تممعي  املقر  تحويل 

السعمدة حي املطم )

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)3))ينمير)

م)3))تحت  قم)46م.

3I)4م

Mekouar(consulting

 AL ANDALOUS MEATS

AND FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Mekouar(consulting

تجزئة االسممعليلية  قم 3م3م 

القنيطرة ، 4333م، القنيطرة 

املغرب

 AL ANDALOUS MEATS AND

FOODS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 PROJET وعنوان اقرهم اإل تممعي

 SHEMS(IMM12/RDC(MAGASIN

 1 HARHOURA, TEMARA -

12040 TEMARA(MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

895م3م
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في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) 9م)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 AL (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)
 ANDALOUS MEATS AND

.FOODS
(: بإيجمز) الشركة  غرض 

.BOUCHERIE
 PROJET (: عنوان املقر اال تممعي)
 SHEMS(IMM12/RDC(MAGASIN
- HARHOURA, TEMARA م 

TEMARA MAROC 343)م.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) ابلغ  أسممل 

646.833.))د هم،)اقسم كملتملي:
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):
السيد املصطفى لشه9 عنوانه)ا))
قطمع)5م)بلوك ج  قم)7)حي الريمض)

33م3م)الربمط املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
السيد املصطفى لشه9 عنوانه)ا))
قطمع)5م)بلوك ج  قم)7)حي الريمض)

33م3م)الربمط املغرب
بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتمم ة))بتم يخ)-)تحت  قم)-.
4I)4م

CRA CONSEIL

LEBLANC PRESSING
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRA CONSEIL
9), شم ع احمد السمد3 عمم ة 

فم  قم )م ، 3533)، الدا  
البيضمء املغرب

LEBLANC PRESSING شركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 

 MANSBAY(BEACH(IMM 7

 MAGASIN(N°6 RDC-GH3

 MANSOURIA - 13072

BENSLIMANE MAROC

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

م664

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القمنون) إعداد  تم  م)3)) ينمير) ((6

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LEBLANC PRESSING

الغسيل) (: بإيجمز) الشركة  غرض 

وإزالة الشحوم والكي).

(: اال تممعي) املقر  عنوان 

 MANSBAY BEACH IMM 7

 MAGASIN N°6 RDC-GH3

 MANSOURIA - 337م(

.BENSLIMANE MAROC

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: زين9) بميحيى  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) زين9  بميحيى  السيدة 

شم ع) )م) قطمع)  3 بلوك  م)  قم)

33م3م   الريمض) اليزيدي حي  احمد 

الربمط املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زين9  بميحيى  السيدة 

شم ع) )م) قطمع)  3 بلوك  م)  قم)

33م3م   الريمض) اليزيدي حي  احمد 

الربمط املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

5م  بتم يخ) ( سليممن) ببن  االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)86.

5I)4م

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة تيزطوطين رينت كار
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

شركة تيزطوطين  ينت كم  شركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي تيزطوطين 

املركز - 333)6 النمظو  املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3333

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) ((3(3 د نبر) ((9

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتهم) اإلقتضمء)

تيزطوطين  ينت كم .

كراء) (* (: بإيجمز) الشركة  غرض 

السيم ات.

عنوان املقر اال تممعي):)تيزطوطين)

املركز)-)333)6)النمظو  املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 (33.333 ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: بلفضيل) كممل  السيد 

حصة بقيمة)33))د هم للحصة).

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (-

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا)) بلفضيل  كممل  السيد 

النمظو ) (6(333 املركز) تيزطوطين 

املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

السيدة نصيرة أقويس عنوانه)ا))

النمظو ) (6(333 املركز) تيزطوطين 

املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو ))بتم يخ)6))ينمير)

م)3))تحت  قم)67م.

6I)4م

DEMER CONSULTING

MM LIFE SCIENCE
شركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DEMER CONSULTING

 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE(PUISSESSEAU 9

 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، الدا البيضمء 

املغرب

MM LIFE SCIENCE شركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي 9مم شم ع 

عبداملوان الطمبق )  قم 8م الدا  

البيضمء - 33333) الدا  البيضمء 

املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

493663
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في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) 8م)
اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 
 MM (: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.LIFE SCIENCE
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجمز)

والتصدير).
9مم  (: اال تممعي) املقر  عنوان 
)) قم) الطمبق) عبداملوان  شم ع 
الدا ) ((33333 (- البيضمء) الدا   8م)

البيضمء)املغرب.
أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:
333.م  ( (: اسمفر) اريم  السيدة 

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).
333.م  (: اسمفر) اريم  السيدة 

بقيمة)33م)د هم.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):
عنوانه)ا)) اسمفر  اريم  السيدة 
 54 شقة) (5 زنقة عين اوملم3 طمبق)
الدا ) ((333 ( إقماة الجراح بو كون)

البيضمء)املغرب.
والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اسمفر  اريم  السيدة 
 54 شقة) (5 زنقة عين اوملم3 طمبق)
الدا ) ((333 ( إقماة الجراح بو كون)

البيضمء)املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

8م  بتم يخ) ( بملدا  البيضمء) التجم ية 

فبراير)م)3))تحت  قم)6)7663.

7I)4م

zagora(consulting(sarl

EPICES BILADI
شركة التضمان

حل شركة

zagora(consulting(sarl

 قم9مم  شم ع احمد الخماس ، 

47933، زاكو ة املغرب

EPICES BILADI شركة التضمان

)في طو  التصفية)

وعنوان اقرهم اإل تممعي : حي 

املنصو  الذهبي  - 47933 زاكو ة 

املغرب.

حل شركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

م35).

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي)

م)3))تقر  حل) 3م)فبراير) املؤ خ في)

  EPICES BILADI التضمان) شركة 

ابلغ  أسمملهم)3.333م)د هم وعنوان)

اقرهم اإل تممعي حي املنصو  الذهبي))

(: زاكو ة املغرب نتيجة ل) (47933  -

التوقف عن ازاولة النشمط.

حي) ب  التصفية  اقر  حدد  و 

زاكو ة) (47933 (- الذهبي) املنصو  

املغرب.)

و عين:

و) بوعيشة  ( املختم ) السيد)ة))

 47933 اوالي  شيد) حي  عنوانه)ا))

زاكو ة املغرب كمصفي))ة))للشركة.

وعند اإلقتضمء)الحدود املفروضة)

احل) لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و) العقود  تبليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية):)-

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير) 7م) بتم يخ) ( االبتدائية بزاكو ة)

م)3))تحت  قم)3م.

8I)4م

sofoget

PENSION KENNEDY

شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 PENSION KENNEDY

شركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان اقرهم اإل تممعي شم ع 7 

إقماة PALSIVANIYA  قم 97م - 

4333م القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

58787

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القمنون) م)3)) فبراير) (38

اسؤولية) ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند) اتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتهم) بمختصر  اإلقتضمء)

.PENSION KENNEDY

غرض الشركة بإيجمز):)الفندق.

 7 شم ع) (: عنوان املقر اال تممعي)

 - 97م  PALSIVANIYA) قم) إقماة)

4333م)القنيطرة املغرب.

أ لهم) ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

33.333م  ( ابلغ  أسممل الشركة:)

د هم،)اقسم كملتملي:

333.م  ( (: ( السيد اد يس الفرجي)

حصة بقيمة)33م)د هم للحصة).

333م  (: ( الفرجي) اد يس  السيد 

بقيمة)33م)د هم.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

وصفمت واواطن الشركمء):

عنوانه)ا))) ( السيد اد يس الفرجي)

البوشتيين)) حي  ((3( 43) قم) زنقة)

4333م))القنيطرة))املغرب.

والعمئلية) الشخصية  األسممء) (

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا))) ( السيد اد يس الفرجي)

البوشتيين)) حي  ((3( 43) قم) زنقة)

4333م)))القنيطرة))املغرب

بمملحكمة) القمنوني  اإليداع  تم 

 38 بتم يخ) ( بملقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)م)3))تحت  قم)4)3م8.

9I)4م
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املحكمة التجارية بطنجة
اكت9 التصفية والتسوية القضمئية

عبد الحميد زيوزيو واحمد
 أنوا  التمسممني املقدم

بتم يخ) الصمد   الحكم  ( بمقت�سى)
عدد) امللف  في  م)3)،) فبراير) (4
الحكم) 66/8306/2020) قم 
التجم ية) املحكمة  قضت  (1/2021

بطنجة.
فتح اسطرة التصفية القضمئية)
زيوزيو) الحميد  عبد  اوا هة  في 
تمشفين) بن  يوسف  احج  (: عنوانه)
 قم)))تطوان واحمد أنوا  التميممني)
سمحة العدالة  قم) (: املقدم عنوانه)
تم يخ) وتحديد  تطوان  (5 الطمبق) (3
يونيو) 5م) في) الدفع  عن  التوقف 

5م3).
سعيد) احمد  السيد  تعيين 
حجمجي قمضيم انتدبم والسيد احمد)
الزنطم ي قمضيم انتدبم نمئبم والسيد)

الحسن اسكين سنديكم.
الدائنين) ان  فمملطلوب  وعليه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبملغ) ضمن قمئمة اوقعة تتضمن 
املطلوبة ارفقة بملوثمئق وذلك داخل)
هذا) تم يخ  ان  ابتداء) شهرين  أ ل 
طبقم) الرسمية  بملجريدة  اإلشعم  

للممدة)584)ان م ت.
عن  ئيس كتمبة الضبط

57

املحكمة التجم ية بطنجة
الف تفويت نصف أصل تجم ي

عن طريق الهبة
الف  قم : مم/م)3)

 يعلن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط)
 بمملحكمة التجم ية بطنجة أنه بمقت�سى
ديسمبر) م)) في) اؤ خ  اوثق  عقد 
السيدة  شيدة) وهبت  ((3(3
التعريف) لبطمقة  الحمالة  املو ير 
والسمكنة) (L7535مم الوطنية  قم)
شم ع عمر ابن الخطمب) م6) بطنجة)
 4 شقة) م) إقماة عش السالم طمبق)

بطنجة) التجم ي  بملسجل  واملسجلة 
اجموع) نصف  (5389( تحت  قم)
األصل التجم ي الذي هو عبم ة عن)
والكمئن) الهمتف  لخدامت  اتجر 
السمد3) احمد  احج  بطنجة 
إقماة) سمبقم)) امللكي  الجيش  )شم ع 
السيد) لفمئدة  (3 حسنمء) قم)
لبطمقة) الحمال  شفيرة  انصف 
 K(65363 الوطنية  قم) التعريف 
األصل نصف  قيمة   وحددت 
التجم ي اوضوع الهبة في ابلغ إ مملي)

قد ه)333.333)د هم.
التعرضمت) فإن  ميع  وعليه 
تقدم بكتمبة الضبط بهذه املحكمة)
ان) ابتداءا  يوام  5م) أ ل) داخل 
84  تم يخ النشر الثمني طبقم للفصل)

وام يليه ان ادونة التجم ة.
االعالن األول

اإلاضمء
عن)) ئيس كتمبة الضبط

خديجة أقشو 

55 مكرر

املحكمة التجم ية بطنجة
الف تفويت أصل تجم ي

عن طريق البيع
الف  قم : )م/م)3)

 يعلن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط)
 بمملحكمة التجم ية بطنجة أنه بمقت�سى

م)3)  ينمير) 8م) عقد اوثق اؤ خ في)
بمعت السيدة ثي ديي9 نغيين الحمالة)
 K333853M اإلقماة  قم) لبطمقة 
زنقة البوصيري) (3 والسمكنة بطنجة)
بملسجل) واملسجلة  م4) 4) قم) ط)
93م3  تحت  قم) بطنجة  التجم ي 
الكمئن) التجم ي  األصل  اجموع 
)بمملم3) البوصيري) زنقة  (3 بطنجة)
لفمئدة شركة) سمبقم))احل  قم)6/5)
املسجلة) (AMOQ RESTO SARL
تحت) بطنجة  التجم ي  بملسجل 
امثلهم) شخص  في  87)38م)  قم)
األصل قيمة  وحددت   القمنوني 
التجم ي اوضوع البيع في ابلغ إ مملي)

قد ه)533.333.م)د هم.

التعرضمت) فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكتمبة الضبط بهذه املحكمة)

ان) ابتداءا  يوام  5م) أ ل) داخل 

84  تم يخ النشر الثمني طبقم للفصل)

وام يليه ان ادونة التجم ة.

النشرة األولى
عن)) ئيس كتمبة الضبط

خديجة أقشو 

56 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
الف تقديم أصل تجم ي كحصة

في شركة طو  التأسيس

الف  قم : 35/م)3)

كتمبة) اصلحة  يعلن  ئيس 

الضبط بمملحكمة التجم ية بطنجة،)

في اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   أنه 

مم)نوفمبر)3)3)،)قدم السيد احمد)

التعريف) لبطمقة  الحمال  ااغم  

والسمكن) (K33(478 الوطنية  قم)

فراح) فيال  البنفسج  زنقة  بطنجة 
بملسجل) واملسجل  بوبمنة  ((  قم)

(،53693 التجم ي بطنجة تحت  قم)

زنقة) بطنجة  الكمئن  التجم ي  أصله 

بوبمنة) (( فراح  قم) فيال  البنفسج 

التأسيس) طو   شركة  في  كحصة 

 PIZZERIA PATISSERIE اسممة)

.FARAH SARL-AU

وبنمء)على تقرير اراق9 الحصص)

3)3)،)فقد تم) 3م)نوفمبر) املؤ خ في)

تقييم األصل التجم ي املذكو  بقيمة)

433.333.م)د هم.

التعرضمت) فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكتمبة الضبط بهذه املحكمة)

يوام) )5م)) داخل أ ل خمسة عشر)

ان تم يخ صدو  النشر الثمني) ابتداء)

طبقم للفصل)84)وام يليه ان ادونة)

التجم ة.

النشرة الثمنية
عن  ئيس كتمبة الضبط

خديجة أقشو 

1 مكرر

املحكمة التجم ية بطنجة
تفويت أصل تجم ي عن طريق البيع

الف  قم : 36/م)3)
كتمبة) اصلحة  يعلن  ئيس 
بطنجة) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
عبد) السيد  بمع  م)3)) ينمير) )م)
بطنجة) السمكن  اغزيل  العزيز 
بقرية فدان شمبو قيمدة البحراويين)
الوطنية) التعريف  لبطمقة  والحمال 
بملسجل) واملسجل  (K338448  قم)
(،9836( التجم ي بطنجة تحت  قم)
الكمئن) التجم ي  األصل   ميع 
قيمدة) شمبو  فدان  قرية  بطنجة 
احمد) السيد  لفمئدة  البحراويين 
التعريف) لبطمقة  الحمال  كدو  
وحددت) (،C73576م الوطنية  قم)
قيمة األصل التجم ي اوضوع البيع)
33.333)د هم. في ابلغ إ مملي قد ه)
التعرضمت) فإن  ميع  وعليه 
تقدم بكتمبة الضبط بهذه املحكمة))
5م)يوام ابتداء)ان تم يخ) داخل أ ل)
وام) (84 الثمنية طبقم للممدة) النشرة 

يليه ان ادونة التجم ة.
عن  ئيس كتمبة الضبط
اإلاضمء):)خديجة أقشو 

النشرة الثمنية
58 مكرر

املحكمة التجم ية بطنجة
تفويت أصل تجم ي عن طريق البيع

الف  قم : 37/م)3)
كتمبة) اصلحة  يعلن  ئيس 
بطنجة) التجم ية  بمملحكمة  الضبط 
أنه بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في)3) 
عبد) املرحوم  و ثة  بمع  م)3)) ينمير)
الكريم الجوهري وهم):)السيد احمد)
أصملة) ((K383598( الجوهري)  ضم 
عن نفسه ونيمبة عن والدته السيدة)
واخواته) ((K(55377( العلمي) عزيزة 
 (K5544749( الجوهري) سهيلة  (:
وسم ة) ((K535347( واريم الجوهري)
بمقت�سى) ((K4(333م( الجوهري)

 II.  -  إعالنات قضائية
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بتم يخ) عليهم  اصمدق  عرفية  وكملة 

)عن أخته) ونيمبة) ((3(3 ديسمبر) ((4

   (K375374( الجوهري)  يهمن 

عليهم) وكملة عرفي اصمدق  بمقت�سى 
بتم يخ)8م)ديسمبر)3)3))واملسجلون)

بملسجل التجم ي بطنجة تحت  قم)
التجم ي) األصل  اجموع  57368م،)

الكمئن بطنجة طريق املوحدين  قم)

السمهل)) كوثر  السيدة  لفمئدة  (،37

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمالة 
قيمة) وحددت  (،F46مم9م  قم)

األصل التجم ي اوضوع البيع في ابلغ)

إ مملي قد ه)33.333م)د هم.

التعرضمت) فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكتمبة الضبط بهذه املحكمة))

5م)يوام ابتداء)ان تم يخ) داخل أ ل)

وام) (84 الثمنية طبقم للممدة) النشرة 

يليه ان ادونة التجم ة.
عن  ئيس كتمبة الضبط

اإلاضمء):)خديجة أقشو 

النشرة الثمنية

59 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
اشعم  بفتح اسطرة التسوية 

القضمئية
االستئنمفي) القرا   ( بمقت�سى)

ينمير) م)) بتم يخ) الصمد   (5 عدد)

عدد) التجم ي  امللف  في  م)3))

احكمة) قضت  (33/8301/2020

االستئنمف التجم ية بفم3):

بإلغمء)الحكم املستأنف،)والحكم)

اسطرة) على  بمإلبقمء) ان  ديد 

في) املفتوحة  القضمئية  التسوية 

اقرهم) الكمئن  حق شركة سيسليك 

78)ابن خلدون املدينة) اال تممعي ب)

الجديدة اكنم3 واملسجلة بملسجل)

التجم ي بمملحكمة التجم ية بمكنم3)

تحت  قم)9845م)تحليلي.

املحكمة)) إلى  امللف  وبإ  مع 

التجم ية بمكنم3 ملواصلة اإل راءات)

فيه طبقم للقمنون.
عن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط

11

املحكمة التجم ية بمكنم3

الف  قم م)3)/35

حسمبم : 635م
هبة أصل تجم ي

تلقته) توثيقي  عقد  ( بمقت�سى)
بوزد ي) الزهراء) فمطمة  األستمذة 

ينمير) 3م) بتم يخ) بمكنم3  اوثقة 

م)3).

وه9 السيد عبد الرحيم ارافق)

(،W84)م8م وعدد) ت  ب  الحمال 

 6 إقماة شهر زاد شقة) (36 السمكن)

شم ع النصر اكنم3.

للسيد نو  الدين ارافق الحمال)

ب ت وعدد)D983843)السمكن  قم)
9مم)زنقة)6)نونبر الريمض اكنم3.

الكمئن) التجم ي  األصل  ان  (1/3
4م)زنقة أكرا م ج اكنم3 تحت اسم)

BELLE FAMILLE،)املسجل بملسجل)

وتم) (،5967( تحت  قم) التجم ي 

تحديد قيمة الهبة بثمن ا مملي قد ه)

733.333)د هم.

لذلك فإن  ميع التعرضمت يج9)

بمملحكمة) الضبط  بكتمبة  أن توضع 

التجم ية بمكنم3 داخل أ ل خمسة)
صدو ) تم يخ  ان  يوام  )5م)) عشر)

النشرة الثمنية.

النشرة االولى
عن  ئيس كتمبة الضبط

58 مكرر

املحكمة التجم ية بمكنم3

الف  قم 36/م)3)

تحويل شخص طبيعي إلى شخص 
اعنوي

3م  بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في)

الشخص) تحويل  تم  م)3)،) فبراير)

لبطمقة) الحمال  أال  شرعي  الذاتي 

 CB8955م عدد) الوطنية  التعريف 

تحت) التجم ي  بملسجل  واملسجلة 
 قم)4)358)إلى شخص اعنوي تحت)

 STE PHARMACIE CONSEIL اسم)
طو ) في  شركة  (،MEK SARL AU

دوا ) (584 اقرهم) الكمئن  التأسيس 

القديم سيدي بمبم،)اكنم3.

التجم ي) األصل  تقييم  تم  وقد 
بقيمة)383.333.م)د هم.

لذلك فإن  ميع التعرضمت يج9)
بمملحكمة) الضبط  بكتمبة  أن توضع 
التجم ية بمكنم3 داخل أ ل خمسة)
صدو ) تم يخ  ان  يوام  )5م)) عشر)

النشرة الثمنية.
النشرة االولى

عن  ئيس كتمبة الضبط)

59 مكرر

املحكمة التجم ية بمكنم3
الف  قم : م)3)/34
حسمب عدد : )58م

تحويل شخص طبيعي إلى شخص 
اعنوي

في) اؤ خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
م))ينمير)م)3).

الذاتي) الشخص  تحويل  تم 
لبطمقة) الحمال  أنو   البدوي 
 D4676مم عدد) الوطنية  التعريف 
تحت) التجم ي  بملسجل  واملسجل 
 قم)33)45)إلى شخص اعنوي تحت)
 STE PHARMACIE EL FELAH(اسم
في) شركة  (،AGOURAI SARL AU
شم ع) اقرهم  الكمئن  التأسيس  طو  

الفداء) قم)م3)اكو اي اكنم3.
التجم ي) األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)333.333.م)د هم.
لذلك فإن  ميع التعرضمت يج9)
بمملحكمة) الضبط  بكتمبة  أن توضع 
التجم ية بمكنم3 داخل أ ل خمسة)
صدو ) تم يخ  ان  يوام  )5م)) عشرة)

النشرة الثمنية.
النشرة االولى

عن  ئيس كتمبة الضبط

10 مكرر

املحكمة التجم ية بمكنم3
بيع أصل تجم ي

الف  قم : 33/م)3)
حسمب : 575م

تلقمه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستمذ ابو خملد زهير اوثق بمدينة)
فإن) (،(3(3 ديسمبر) (8 بتم يخ) از و 
السيد عزوز احمادي الحمال لبطمقة)

(،D3353م الوطنية  قم) التعريف 
شقة) يمسمينة  إقماة  ب  السمكن 
فوت) قد  اكنم3  نهرو  شم ع  (((
ان األصل) (%43  ميع حصصه أي)
تحت) اطعم  ان  املتكون  التجم ي 
واملسجل في) »اطعم احمدية«) اسم)
(،((836 السجل التجم ي تحت  قم)
الكمئن بمكنم3 شم ع احد الخماس)
احمدي) احسن  للسيد  (،(3  قم)
الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 
 قم)D358553،)السمكن ب اكنم3)
قد ه) بثمن  الفوت  شم ع  (5  قم)

433.333)د هم.
وعليه وطبقم للممدة)84)ان ادونة)
التجم ة،)فإن كل تعرض يح9 إيداعه)
يوام) )5م)) داخل أ ل خمسة عشر)

ابتداء)ان تم يخ اإلشهم  الثمني.
لدى) املخمبرة  احل  تحديد  تم 

املحكمة التجم ية بمدينة اكنم3.
النشرة الثمنية

2 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
الف  قم : 9م/م)3)
حسمب عدد : 797)

تقديم أصل تجم ي حصة في شركة 
صيدلية او يكم الحوز ش م م ش و

املؤ خ) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
م)3)،) ينمير) (( بتم يخ) اراكش  في 
فبراير) فمتح  يوم  بمراكش  واملسجل 
عبد) بلكمال  السيد  قدم  م)3)،)
التعريف) لبطمقة  الحمال  الفتمح،)
السمكن) (،E3)939م الوطنية  قم)
اراكش،) (444 ب  قم) (3 بمملسيرة)
األصل التجم ي الكمئن بملحي التجم ي)
اراكش،) الحوز،) او يكم  اثنين  اركز 
تحت) التجم ي  السجل  في  املسجل 
على) واملعد  بمراكش،) (499((  قم)
شكل شخص طبيعي بجميع عنمصره)
تم تقويم الحصة) املمدية واملعنوية،)
إلى) اقسمة  د هم  ((.633.333 ب)
33م  ب) ا تممعية  حصة  ((6333
صيدلية) شركة  في  للحصة  د هم 
او يكم الحوز ش م م ش و في طو )

التأسيس.
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أعاله) املذكو   البمئع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتصريحمتهم  يتقداوا  أن 

التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 

نشر) تم يخ  ان  يبتدئ  أ ل  داخل 

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن 

الخماس عشر ان نشر اإلعالن الثمني.
االعالن االول

عن  ئيس كتمبة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجم ية بمراكش

الف  قم : م)3)/3)

عدد : 798)

تقديم اصل تجم ي حصة في 
شركة صيدلية املنمل بوعكمز

شركة ذات اسؤولية احدودة 
بشريك وحيد

املؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

م)3)  ينمير) (( بتم يخ) اراكش  في 

فبراير) فمتح  يوم  بمراكش  واملسجل 

ايمي) الحلو  السيد  قدات  م)3)،)

التعريف) لبطمقة  الحمالة  بد ،)

السمكن) (،A7963)م الوطنية  قم)

)م7  بتجزئة الز قطوني بوعكمز  قم)

الكمئن) التجم ي  االصل  اراكش،)

 877 بتجزئة الز قطوني بوعكمز  قم)
اراكش،))املسجل في السجل التجم ي)

واملعدة) بمراكش،) (865(8 تحت  قم)

بجميع) طبيعي  شخص  شكل  على 

عنمصرهم املمدية واملعنوية،)تم تقويم)

اقسمة) د هم  433.333.م) الحصة)

33م  ا تممعية) حصة  4.333م) الى)

صيدلية) شركة  في  للحصة  د هم 
طو ) في  ش.م.م.ش.و  بوعكمز  املنمل 

التأسيس.

أعاله) املذكو   البمئع  دائني  فعلى 

قسم) الى  بتصريحمتهم  يتقداوا  أن 

التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 

نشر) تم يخ  ان  يبتدئ  أ ل  داخل 

االعالن االول وينتهي في اليوم)5م)ان)

نشر االعالن الثمني.
االعالن االول

عن  ئيس))كتمبة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجم ية بمراكش
الف  قم : م)3)/م)
حسمب  قم : 833)

تقديم اصل تجم ي حصة في 
شركة صيدلية الخوا زاي اراكش
شركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك وحيد
املؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
م)3)  ينمير) (( بتم يخ) اراكش  في 
فبراير) فمتح  يوم  بمراكش  واملسجل 
م)3)،)قدات السيد ملرابط يوسف،)
الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمالة 
بمزكي) ( ( السمكن) (،D65335م  قم)
االصل التجم ي) اراكش،) ( (5 3) قم)
الكمئن بتجزئة ازلي الشمملي  قم)639 
اراكش،))املسجل في السجل التجم ي)
واملعد) بمراكش،) (98863 تحت  قم)
بجميع) طبيعي  شخص  شكل  على 
تم تقويم) عنمصره املمدية واملعنوية،)
اقسمة) د هم  33.333).م) الحصة)
33م  ا تممعية) حصة  333.)م) الى)
صيدلية) شركة  في  للحصة  د هم 
في) ش.م.م.ش.و  اراكش  الخوا زاي 

طو  التأسيس.
أعاله) املذكو   البمئع  دائني  فعلى 
قسم) الى  بتصريحمتهم  يتقداوا  أن 
التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 
نشر) تم يخ  ان  يبتدئ  أ ل  داخل 
االعالن االول وينتهي في اليوم)5م)ان)

نشر االعالن الثمني.
االعالن االول

عن  ئيس))كتمبة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجم ية بمراكش
تقديم أصل تجم ي حصة في شركة 
صيدلية الهالل التمزي ش.م.م.ش.و.

الف  قم):)2021/22
حسمب عدد)م83)

في) املؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
اراكش بتم يخ)))ينمير)م)3))واملسجل)
بمراكش يوم فمتح فبراير)م)3))قدم)
السيد التمزي احمد،)الحمال لبطمقة)
(،BK8م383م التعريف الوطنية  قم)
 84 يمسمين  قم) بتجزئة  السمكن 
األصل) اراكش،) البيضمء) طريق 

التجم ي الكمئن بعملية ازكي))) ممعي)

املسجل في السجل) اراكش،) م) ن ج)

التجم ي تحت  قم)84796)بمراكش،)

طبيعي) شخص  شكل  على  واملعد 

واملعنوية،) املمدية  عنمصره  بجميع 

تم تقويم الحصة بمليون وسبعممئة)

اقسمة) )733.333.م)) د هم) ألف 

33م  ا تممعية) حصة  7333م) إلى)

صيدلية) شركة  في  للحصة  د هم 

في طو ) التمزي ش.م.م.ش.و.) الهالل 

التأسيس.

أعاله) املذكو   البمئع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتصريحمتهم  يتقداوا  أن 

التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 

نشر) تم يخ  ان  يبتدئ  أ ل  داخل 

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن 

الخماس عشر ان نشر اإلعالن الثمني.
اإلعالن األول

عن  ئيس كتمبة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجم ية بمراكش

الف  قم : 3)/م)3)

حسمب عدد : )83)

تقديم أصل تجم ي حصة في شركة 
صيدلية ااداح ش م م ش و

املؤ خ) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

م)3)،) ينمير) (( بتم يخ) اراكش  في 

فبراير) فمتح  يوم  بمراكش  واملسجل 

م)3)،)قدات السيدة ااداح سمية،)

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمالة 

بمإلنم ة) السمكنة  (،QA63578  قم)

األصل) اراكش،) 8م)) بلوك 3  قم)

التجم ي الكمئن برقم)364)بدوا  ازكي)

اراكش،)املسجلة في السجل التجم ي)

واملعدة) بمراكش،) 76مم7) تحت  قم)

بجميع) طبيعي  شخص  شكل  على 

عنمصرهم املمدية واملعنوية،)تم تقويم)

الحصة ب)533.333.م)د هم اقسمة)

إلى)5333م)حصة ا تممعية ب)33م 

صيدلية) شركة  في  للحصة  د هم 

ااداح ش م م ش و في طو  التأسيس.

فعلى دائني البمئعة املذكو ة أعاله)
قسم) إلى  بتصريحمتهم  يتقداوا  أن 
السجل التجم ية داخل أ ل يبتدئ)
ان تم يخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
اليوم الخماس عشر ان نشر اإلعالن)

الثمني.
االعالن االول

عن  ئيس كتمبة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجم ية بمراكش
الف  قم : م)3)/4)
حسمب عدد : 8333)

تقديم اصل تجم ي حصة في 
شركة صيدلية الواد اراكش

شركة ذات اسؤولية احدودة 
بشريك وحيد

املؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
م)3)  ينمير) (( بتم يخ) اراكش  في 
فبراير) فمتح  يوم  بمراكش  واملسجل 
االزاي) السيدة  قدات  م)3)،)
لبطمقة) الحمالة  عزيزة،) االد ي�سي 
(،C694556 الوطنية  قم) التعريف 
السمكنة بتجزئة الز قطوني بوعكمز)
التجم ي) االصل  اراكش،) )م7)  قم)
الواد) شم ع  اكر   (93 برقم) الكمئن 
اراكش،) علي  بن  يوسف  سيدي 
تحت) التجم ي  السجل  في  املسجلة 
واملعدة) بمراكش،) 34833م)  قم)
بجميع) طبيعي  شخص  شكل  على 
عنمصرهم املمدية واملعنوية،)تم تقويم)
اقسمة) د هم  33.333).م) الحصة)
33م  ا تممعية) حصة  333.)م) الى)
صيدلية) شركة  في  للحصة  د هم 
طو ) في  ش.م.م.ش.و  اراكش  الواد 

التأسيس.
فعلى دائني البمئعة املذكو ة أعاله)
قسم) الى  بتصريحمتهم  يتقداوا  أن 
التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 
نشر) تم يخ  ان  يبتدئ  أ ل  داخل 
االعالن االول وينتهي في اليوم)5م)ان)

نشر االعالن الثمني.
االعالن االول

عن  ئيس))كتمبة الضبط

17 مكرر
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املحكمة التجم ية بمراكش

الف  قم : م)3)/5)

حسمب عدد : 834)

تقديم اصل تجم ي حصة في 

شركة صيدلية الشفمء ذكر هللا

شركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك وحيد

املؤ خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

م)3)  ينمير) (( بتم يخ) اراكش  في 

فبراير) فمتح  يوم  بمراكش  واملسجل 

هللا) ذكر  السيدة  قدات  م)3)،)

التعريف) لبطمقة  الحمالة  نمدية،)

السمكنة) (،BK633(8 الوطنية  قم)

اراكش،) (444 ب  قم) (3 بمملسيرة)

م)   (3 ب) ( الكمئن) التجم ي  االصل 

اراكش،) ب  م) املسيرة) (( تمفياللت)

تحت) التجم ي  السجل  في  املسجلة 

 قم)8333))اراكش،)االصل التجم ي)

الكمئن ب)3) م))تمفياللت)))املسيرة)

السجل) في  املسجلة  اراكش،) ب  م)

التجم ي تحت  قم)56346)بمراكش،)

طبيعي) شخص  شكل  على  واملعدة 

واملعنوية،) املمدية  عنمصرهم  بجميع 

333.333.))د هم) تم تقويم الحصة)

اقسمة الى)3.333))حصة ا تممعية)

33م)د هم للحصة في شركة صيدلية)

الشفمء)ذكر هللا ش.م.م.ش.م))في طو )

التأسيس.

فعلى دائني البمئعة املذكو ة أعاله)

قسم) الى  بتصريحمتهم  يتقداوا  أن 

التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 

نشر) تم يخ  ان  يبتدئ  أ ل  داخل 

االعالن االول وينتهي في اليوم)5م)ان)

نشر االعالن الثمني.

االعالن االول
عن  ئيس))كتمبة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجم ية بمراكش
بيع أصل تجم ي

الف  قم : 3/67)3)
اؤ خ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بتم يخ) بمراكش  ((3(3 ام 3) (6 في)
(: عدد) سجل  (،(3(3 ام 3) 6م)
أار) م37مم-3)89))3-33)3)،)

بمستخالص):)43)3).
 THE BELDI شركة) بمعت 
احدودة) شركة  (COLLECTION
 (8 اال تممعي) اقرهم  املسؤولية 
القصتة د ب التوا ك املدينة املسجل)
بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية)
شركة) لفمئدة  (938(9 بمراكش)
شركة) (SIGNATURE GESTION
احدودة املسؤولية ذات شريك وحيد)
اقرهم اال تممعي))38))الحي الصنمعي)
سيدي غمم اكت9 ي تك)33)املسجل)
بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية)
األصل) 885)3م) ميع  بمراكش)
 MAISON يستغل) الذي  التجم ي 
الكمئن) (D’HOTES OU RIAD
8))القصتة د ب) واملستغل بمراكش)
بملسجل) واملسجل  املدينة  التوا ك 
التجم ي بمملحكمة التجم ية بمراكش)
ان السجل التحليلي ان و) (938(9
بجميع) الترتيبي  السجل  ان  (644(
عنمصره املمدية واملعنوية قوم بثمن)

.DHS 633.333(إ مملي
أعاله) املذكو   البمئع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضمتهم  يتقداوا  أن 
التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 
بمراكش داخل أ ل يبتدئ ان تم يخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخماس عشر ان نشر اإلعالن الثمني.

االعالن االول
 ئيس اصلحة كتمبة الضبط

46 مكرر

املحكمة التجم ية بمراكش
بيع أصل تجم ي

الف  قم : مم/م)3)
في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
اسجل بمراكش) (،(3(3 نوفمبر) 6م)
بمع السيد) ((3(3 نوفمبر) ((4 بتم يخ)
للبطمقة) الحمال  هللا  عبد  الكرش 

السمكن) (E59334م الوطنية  قم)

7)3)اراكش والسيد) بحي تم كة  قم)

للبطمقة) الحمال  الكرش  الحق  عبد 

السمكن) (EE(4)53م الوطنية  قم)

بحي تم كة  قم)7)3)اراكش.

الكمئن) التجم ي  األصل  اجموع 

ببمب فتوح  قم)5م)اراكش،)وهو عبم ة)

عن بيع املالبس الجمهزة بملتقسيط)

بمراكش) التجم ي  بملسجل  واملقيد 

السجل) ان  8مم6مم) تحت  قم)

السجل ان  9م5) وعدد) اإليضمحي 

الكرش) للسيد  بملنسبة  الترتيبي  (

عبد الحق وعدد)95466)ان السجل)

السجل) ان  8م5) وعدد) اإليضمحي 

الكرش) للسيد  بملنسبة  الترتيبي 

املمدية) عنمصره  بجميع  هللا  عبد 

433.333.م  قد ه) بثمن  واملعنوية 

د هم للسيد لسرع الجياللي الحمال)

.HA34856م للبطمقة الوطنية  قم)
فعلى دائني البمئع املتنمزل املذكو )

قسم) إلى  بتعرضمتهم  يتقداوا  أن 

التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 

بمراكش داخل أ ل يبتدئ ان تم يخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخماس عشر ان نشر اإلعالن الثمني.

النشرة الثمنية
عن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط

3 مكرر

املحكمة التجم ية بمراكش

إعالن عن تقديم أصل تجم ي حصة 
في شركة

الف  قم 3م/م)3)

حسمب  قم 5)7)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش) واسجل  م)3)) ينمير) )م)
 RE634م م)3)) قم) م))ينمير) بتم يخ)

OR5124/2021)قدم السيد عدولة)

التعريف) لبطمقة  الحمال  احمد،)

الوطنية  قم)57مEE85) ميع األصل)

 (3 املكت9  قم) (: التجم ي الكمئن ب)

الفم�سي،) عالل  (( البستمن) (A عمم ة)

اراكش واملعد ملكت9 هندسة والغير)

بجميع التجم ي  بملسجل  اسجل 

بمبلغ) واملعنوية  املمدية  عنمصره  (

شركة) في  حصة  د هم  333.333.م)

.TERREDARCHI SARL AU

أعاله) املذكو   البمئع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضمتهم  يتقداوا  أن 

التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 

بمراكش داخل أ ل يبتدئ ان تم يخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخماس عشر))5م))ان نشر اإلعالن)

الثمني.

اإلعالن الثمني
عن  ئيس كتمبة الضبط

4 مكرر

املحكمة التجم ية بمراكش
بيع أصل تجم ي

الف  قم 4م/م)3)

حسمب  قم 743)

م)  بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في)

3)3))واسجل بمراكش بتم يخ) ينمير)

حسن) السيد  بمع  م)3)) ينمير) 5م)

الحمال لبطمقة) اعراب بن الحسين،)

 E353354 الوطنية  قم) التعريف 
)33م  )) قم) بمملحمايد) السمكن 

اراكش.)

لفمئدة السيد اسممعيل املجدوب)

الحمال لبطمقة التعريف) بن احمد،)

)EE33937.) ميع) الوطنية  قم)

الكمئن بدوا  سيدي) التجم ي  األصل 

واملعد) اراكش  تسلطمنت،) او�سى 

للجزا ة بملتقسيط واملسجل بملسجل)

بجميع) 6ممممم) التجم ي تحت  قم)

بمبلغ) واملعنوية  املمدية  عنمصره 

5.333)م)د همم.

أعاله) املذكو   البمئع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضمتهم  يتقداوا  أن 

التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 

بمراكش داخل أ ل يبتدئ ان تم يخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخماس عشر))5م))ان نشر اإلعالن)

الثمني.

اإلعالن الثمني
عن  ئيس كتمبة الضبط

5 مكرر



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4890

املحكمة التجم ية بمراكش
هبة أصل تجم ي

الف  قم 5م/م)3)

حسمب  قم 744)

في) اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

واسجل بمراكش) ((3(3 أكتوبر) (((

بتم يخ)8))أكتوبر)3)3))وه9 السمدة)

والسيدات):

لبطمقة) الحمالة  أفوش،) لطيفة 

التعريف الوطنية  قم)EE838739)؛

لبطمقة) الحمالة  أفوش،) حنمن 

التعريف الوطنية  قم)EB753346)؛

لبطمقة) الحمالة  أفوش،) و دة 

التعريف الوطنية  قم)EB 595573)؛

لبطمقة) الحمالة  أفوش،) آسيم 

التعريف الوطنية  قم)))EE(533)؛

السعدية العفم ،)الحمالة لبطمقة)

التعريف الوطنية  قم)EE63333)؛

لبطمقة) الحمال  أفوش،) علي 

التعريف الوطنية  قم)33353مEE)؛

لبطمقة) الحمال  أفوش،) الحسن 

التعريف الوطنية  قم)4م93مEE4)؛

لبطمقة) الحمال  أفوش،) نوح 

التعريف الوطنية  قم)9333مEE4)؛
لفمئدة السيد عبد الحق أفوش،)
الحمال لبطمقة التعريف الوطنية  قم)
 (3( بملرقم) والسمكن  (EE(5339م 

د ب بوعالم سيبع،)اراكش.
الكمئن) التجم ي  األصل   ميع 
واملعد) اراكش  سيبع  البرادة  بشم ع 
بملتقسيط) الغذائية  املواد  لتجم ة 
تحت) التجم ي  بملسجل  واملسجل 
بجميع عنمصره املمدية) (45(63  قم)

واملعنوية بمبلغ)33.333م)د هم.
املذكو ين) الواهبون  دائني  فعلى 
إلى) بتعرضمتهم  يتقداوا  أن  أعاله 
بمملحكمة) التجم ي  السجل  قسم 
التجم ية بمراكش داخل أ ل يبتدئ)
ان تم يخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
ان نشر) )5م)) اليوم الخماس عشر)

اإلعالن الثمني.

اإلعالن الثمني
عن  ئيس كتمبة الضبط

6 مكرر

املحكمة التجم ية بمراكش
إعالن عن تقديم أصل تجم ي حصة 

في شركة
الف  قم 6م/م)3)
حسمب  قم 753)

في) اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
))ينمير)م)3))واسجل بمراكش بتم يخ)
قدم السيد بواليل) م)3)) ينمير) 4م)
التعريف) لبطمقة  الحمال  هشمم،)
الوطنية  قم)757مE47)الغير اسجل)
األصل) التجم ي  ميع  السجل  في 
احجوب) (4 (: ب) الكمئن  التجم ي 
اراكش واملعد للهندسة)  ايزة  ليز،)
املمدية) عنمصره  بجميع  املعمم ية 
واملعنوية بمبلغ)833.333)د هم حصة)

في شركة)»بواليل اخشيتيكتو «.
أعاله) املذكو   البمئع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضمتهم  يتقداوا  أن 
التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 
بمراكش داخل أ ل يبتدئ ان تم يخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخماس عشر))5م))ان نشر اإلعالن)

الثمني.

اإلعالن الثمني
عن  ئيس كتمبة الضبط

7 مكرر

املحكمة التجم ية بمراكش
بيع أصل تجم ي

الف  قم : )م/م)3)

حسمب  قم : 3)7

اراكش) في  اوثق  عقد  بمقت�سى 

السيد) بمع  م)3)) ينمير) (7 بتم يخ)

لبطمقة) الحمال  املستو ي  يوسف 

(،E(3((59 الوطنية  قم) التعريف 

د ب) العرو3  بريمض  السمكن 

اراكش) اكر   8م) شنتوف  قم)

لفمئدة بديعة عمقل الحمالة لبطمقة)

 IB4365( الوطنية  قم) التعريف 

8م  الكمئن) التجم ي  األصل   ميع 

ااصفح سيدي عبد العزيز،)اراكش،)

املوسيقية) اآلالت  لصنمعة  واملعد 
التقليدية املسجل بملسجل التجم ي)

بجميع عنمصره) 64م35م) تحت  قم)

قد ه) بمبلغ  واملعنوية،) املمدية 

33.333م)د هم.

أعاله) املذكو   البمئع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضمتهم  يتقداوا  أن 

التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 

بمراكش داخل أ ل يبتدئ ان تم يخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخماس عشر ان نشر اإلعالن الثمني.

اإلعالن الثمني
عن  ئيس كتمبة الضبط

96 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
اصلحة السجل التجم ي

الف بيع  قم م)3)/م3

حسمب خمص : 786)

إشهم  عقد بيع حق في الكراء
ذ.سعد) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

اؤ خ) بفم3  اوثق  بوعنمن 

(3(3 أكتوبر) 3م) بتم يخ)  بفم3 

3)3))واسجل بفم3) )و5م)ديسمبر)

بمعت) ((3(3 ديسمبر) 6م) بتم يخ)

بطمقتهم) بنلمليح  قم  السيدة فدوى 

بفم3) السمكنة  (C5م676م الوطنية)

 6 اكر  شم ع امللك حسين  قم) ((4

الوهمب) عبد  للسيد  ايموزا   طريق 

بطمقته) صنهمجي،) قم  عمراني 

بفم3) والسمكن  (C93958 الوطنية)

زنقة اللة نزهة إقماة ام كريت ام ج)

عن األصل التجم ي) الحق في الكراء)

زنقة عبد) (3( املستغل بفم3 عمم ة)

بملسجل) واملسجل  طو يس  الخملق 

 53564 تحت  قم) بفم3  التجم ي 

بثمن قد ه امئتم ألف د هم)33.333) 

املنصوص) الشروط  حس9  د هم 

عليهم بعقد البيع.

وتقبل التعرضمت بكتمبة الضبط)

بمملحكمة التجم ية بفم3 داخل أ ل)

ال يتعدى خمسة عشر يوام ابتداء)ان)

النشرة الثمنية.

النشرة الثمنية
عن  ئيس كتمبة الضبط

سعيد ابن سليممن

13 مكرر

املحكمة  التجارية بالرباط

الف عدد : م)3)/5

حسمب عدد : 56

شعلبة اعملجة صعوبة املقمولة

الف تسوية قضمئية
شركة يمسمين  رف امللحة

إشعم  
عن) الصمد   الحكم  ( بمقت�سى)

بتم يخ) بملربمط  التجم ية  املحكمة 

التجم ي) امللف  في  م)3)) فبراير) مم)

)م  2020/8303/20حكم  قم) عدد)

بملربمط) التجم ية  املحكمة  قضت 

القضمئية) التسوية  اسطرة  بفتح 

لشركة يمسمين  رف امللحة الكمئن)

املجمعرة) بتجزئة  اإل تممعي  اقرهم 

 رف امللحة سيدي قمسم املسجلة)

املحكمة) لدى  التجم ي  بملسجل 

اإلبتدائية بسيدي قمسم تحت عدد)

مم53).

وبتحديد تم يخ التوقف عن الدفع)

السمبقة) شهرا  عشرا  الثممنية  في 

لتم يخ هذا الحكم.

سيميل) صبمح  السيدة  بتعين 

عبو) ليلى  والسيدة  انتدبة  قمضية 

نمئبة لهم.

والخبير هشمم بنعبد هللا سنديكم)

اكلفة بمراقبة تسيير املقمولة.

الحكم) هذا  بشمول  ونصرح 

بملنفمذ املعجل بقوة القمنون.

الدائنين) ان  فمملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  يديونهم  التصريح 

املبملغ) ضمن قمئمة اوقعة تتضمن 

املطلوبة ارفقة بملوثمئق وذلك داخل)

نشر) تم يخ  ان  ابتداء) شهرين  أ ل 

اع) الرسمية  بملجريدة  اإلشعم   هذا 

بملنسبة) بشهرين  األ ل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القمطنين خم ج اململكة)

3)7)ان) (،584 املغربية طبقم للمواد)

ادونة التجم ة.
عن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط

20



4891 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

املحكمة التجم ية بملربمط

شعبة اعملجة صعوبة املقمولة

الف تسوية قضمئية لشركة اراي 

في شخص امثلهم القمنوني

الف  قم م)3)/4

حسمب  قم : 53

إشعم 

عن) الصمد   الحكم  بمقت�سى 

بتم يخ بملربمط  التجم ية   املحكمة 

التجم ي) امللف  في  م)3)) فبراير) مم)

عدد)2020/8302/19)حكم عدد)مم 

قضت املحمة التجم ية بملربمط بفتح)

لشركة) القضمئية  التسوية  اسطرة 

اريمي الكمئن اقرهم اال تممعي بحي)

واملسجلة) الربمط  (573 املنزه  قم)

بملسجل التجم ي لهذه املحكمة تحت)

عدد)43)44.

عن) التوقف  تم يخ  وبمعتبم  

الدفع احددا في الثممنية عشر شهرا)

السمبقة لتم يخ هذا الحكم.

سيميل) صبمح  السيدة  وبتعيين 

عبو) ليلى  والسيدة  انتدبة  قمضية 

نمئبة لهم.

سنديكم) فلكي  اد يس  والخبير 

اكلفم بمراقبة تسيير املقمولة.

ونصرح بكون هذا الحكم اشمول)

بملنفمذ املعجل بقوة القمنون.

الدائنين) ان  فمملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبملغ) ضمن قمئمة اوقعة تتضمن 

املطلوبة ارفقة بملوثمئق وذلك داخل)

نشر) تم يخ  ان  ابتداء) شهرين  أ ل 

اع) الرسمية  بملجريدة  اإلشعم   هذا 

بملنسبة) بشهرين  األ ل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القمطنين خم ج اململكة)

3)7)ان) (،584 املغربية طبقم للمواد)

ادونة التجم ة.
عن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط

21

املحكمة التجم ية بملربمط

شعبة اعملجة صعوبمت املقمولة

الف تسوية قضمئية للسيد بن 

احمد املكي صمح9 صيدلية األال

الف  قم )/م)3)

حسمب  قم )7م3

إشعم 

 بمقت�سى الحكم الصمد  عن املحكمة

فبراير) (4 بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

عدد) التجم ي  امللف  في  م)3))

2020/8302/55)حكم عدد)8.

قضت املحكمة التجم ية بملربمط)

القضمئية) التسوية  اسطرة  بفتح 

صمح9) املكي  احمد  بن  للسيد 

شم ع) (( صيدلية األال الكمئنة برقم)

اوالي الحسن)م)الخميسمت املسجلة)

املحكمة) لدى  التجم ي  بملسجل 

تحت  قم) بملخميسمت  االبتدائية 

.(8338

بتحديد تم يخ التوقف عن الدفع)

في)8))أغسطس)3)3).

بتعيين السيدة ليلى عبو))قمضية)

سيميل) صبمح  والسيدة  انتدبة 

والخبير) بملنيمبة  انتدبة  قمضية 

اكلفم) سنديكم  أاحزون  اصطفى 

املقمولة) تسيير  عمليمت  بمراقبة 

م)زاوية زنقة عنمبة) والكمئن عنوانه بـ)

 5 الحفيظ  قم) عبد  اوالي  وزنقة 

حسمن الربمط.

الحكم) هذا  بكون  والتصريح 

اشمول بملنفمذ املعجل بقوة القمنون.

 وعليه فمملطلوب ان الدائنين التصريح

ضمن) املعين  للسنديك  بديونهم 

قمئمة اوقعة تتضمن املبملغ املطلوبة)

أ ل) داخل  وذلك  بملوثمئق  ارفقة 

هذا) نشر  تم يخ  ان  ابتداء) شهرين 

اع) الرسمية  بملجريدة  االشعم  

بملنسبة) بشهرين  األ ل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القمطنين خم ج اململكة)

املغربية طبقم للمواد)584)و)3)7)ان)

ادونة التجم ة.
عن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط

52

املحكمة التجم ية بملربمط

شعبة اعملجة صعوبمت املقمولة

الف لشركة كمستيالص 

CASTILLAS

الف  قم م/م)3)

حسمب  قم 69

إشعم 

 بمقت�سى الحكم الصمد  عن املحكمة

فبراير) (4 بتم يخ) بملربمط  التجم ية 

عدد) التجم ي  امللف  في  م)3))

2021/8302/4)حكم عدد)7.

قضت املحكمة التجم ية بملربمط)

القضمئية) التسوية  اسطرة  بفتح 

  CASTILLAS كمستيالص  لشركة 

حي) ار من  (( بمملتجر  قم) الكمئنة 

بملسجل) املسجلة  الربمط،) الريمض 

التجم ية) املحكمة  لدى  التجم ي 

بملربمط تحت  قم)3م737.

بتحديد تم يخ التوقف عن الدفع)

في الثممنية عشر شهرا السمبقة لهذا)

الحكم.

بتعيين السيدة ليلى عبو))قمضية)

سيميل) صبمح  والسيدة  انتدبة 

والخبيرة) بملنيمبة  انتدبة  قمضية 

نجوى بوظهر سنديكم اكلفم بمراقبة)

عمليمت تسيير املقمولة.

 وعليه فمملطلوب ان الدائنين التصريح

ضمن) املعين  للسنديك  بديونهم 

قمئمة اوقعة تتضمن املبملغ املطلوبة)

أ ل) داخل  وذلك  بملوثمئق  ارفقة 

هذا) نشر  تم يخ  ان  ابتداء) شهرين 

اع) الرسمية  بملجريدة  االشعم  

بملنسبة) بشهرين  األ ل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القمطنين خم ج اململكة)

املغربية طبقم للمواد)584)و)3)7)ان)

ادونة التجم ة.
عن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط

53

املحكمة التجم ية بملربمط

الف  قم : م)3)/39

حسمب  قم : 47)3

الطرف األول):)سلوى سبهي

(:  قم البطمقة التعريف الوطنية)

636)3مX)اغربي الجنسية

البمهي) نبيل  (: الثمني) الطرف 

(: الوطنية) التعريف  البطمقة   قم 

A3788(6،)اغربي الجنسية

األصل التجم ي):)صيدلية

 ( 3م) قم) الربمط زنقة) (: العنوان)

حي لحبم3

 قم السجل التجم ي):)6م733

بمصلحة) التعرضمت  وستقبل 

التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 

5م  عشر) خمسة  غمية  إلى  بملربمط 

يوام ان صدو  اإلعالن الثمني.

االعالن االول
 ئيس اصلحة السجل التجم ي

45 مكرر

املحكمة التجم ية بملربمط

الف  قم 35/م)3)

حسمب  قم 74م3

الطرف األول):

أحمد عمراني حن�سي،) قم البطمقة)

الوطنية)4مA 3(77،)اغربي الجنسية.

الطرف الثمني):

(،Espace( santé( amrani شركة)

عمراني) أحمد  (: القمنوني) امثلهم 

حن�سي،) قم بطمقة التعريف الوطنية):))

4مA 3(77،)اغربي الجنسية.

األصل التجم ي):)صيدلية،)العنوان)

: 6)زنقة دي حي بو قراق الربمط،) قم)

السجل التجم ي):)64346.

بمصلحة) التعرضمت  وستقبل 

التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 

بملربمط إلى غمية خمسة عشر)5م)يوام)

ان صدو  اإلعالن الثمني.

النشرة الثمنية
 ئيس اصلحة السجل التجم ي

51 مكرر
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املحكمة التجم ية بملربمط

الف  قم : 7/م)3)

حسمب  قم : 87م3

الطرف األول):
البطمقة) بواملك،) قم  حمو 

التعريف الوطنية):)393م)مA)اغربي)

الجنسية.

الطرف الثمني):
بطمقة) بواملك،) قم  هللا  عبد 

التعريف الوطنية):))A43358)اغربي)

الجنسية.

 MARCHAND (: األصل التجم ي)

 DE PIECES DETACHEES POUR

.VOITURES

املغرب) شم ع  اكر   (5 (: العنوان)

العربي عمم ة ب الربمط  قم السجل)

التجم ي):)3)))5.

بمصلحة) التعرضمت  وستقبل 

التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 

)5م)  بملربمط إلى غمية خمسة عشر)

يوام ان صدو  اإلعالن الثمني.

النشرة الثمنية
 ئيس اصلحة السجل التجم ي

89 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
الف  قم : 33334م

حسمب  قم : 38م)م
بيع أصل تجم ي

احمد) علي  احمد  السيد  بمع 

اريشد،)الحمال لبطمقة اإلقماة  قم)

احمد) السيد  لفمئدة  (K33(968W

الوطنية) للبطمقة  الحمال  اي�سى،)
حليمة) السيدة  (،H833(93  قم)

الحمالة للبطمقة الوطنية) لبسمبس،)
 W833678 للتعريف  قم)  قم 

بملتسموي بينهمم بنسبة النصف لكل)

واحد انهمم،)اجموع األصل التجم ي،)

املسمى) اقهى،) عن  عبم ة  هو  الذي 

الكمئن) (»CAFE SHADOWES«
بملدا  البيضمء،)شم ع اقداد لحريزي)

36م-38م-43م،) الهدى  قم) حي 

بملدا ) التجم ي  بملسجل  واملسجل 

البيضمء)تحت  قم)54))م3.

تسجل) التعرضمت  فإن  وبذلك 
بمكت9 الضبط بمملحكمة التجم ية،)
بملدا ) التجم ي  السجل  اكت9 
أ ل خمسة عشر) داخل  البيضمء،)

يوام املوالي للنشرة األولى والثمنية.
النشرة الثمنية
 ئيس كتمبة الضبط

56 مكرر

املحكمة التجم ية بملدا  البيضمء
الف  قم : )3335م
حسمب  قم : 473)م

بيع أصل تجم ي
بمع السيد أعيس احمد،)الحمال)
للتعريف  قم) الوطنية  للبطمقة 
دحو) السيد  لفمئدة  (BE497545
الوطنية) للبطمقة  الحمال  احمد،)
األصل) اجموع  (،W833884  قم)
التجم ي،)الذي هو عبم ة عن اقهى،)
زنقة) (46 البيضمء،) بملدا   الكمئن 
بملسجل) واملسجل  بيم ،) شوفمليي 
تحت  قم) البيضمء) بملدا   التجم ي 

396م35
تسجل) التعرضمت  فإن  وبذلك 
بمكت9 الضبط بمملحكمة التجم ية،)
بملدا ) التجم ي  السجل  اكت9 
أ ل خمسة عشر) داخل  البيضمء،)

يوام املوالي للنشرة األولى والثمنية.
 ئيس كتمبة الضبط

النشرة الثمنية
57 مكرر

املحكمة  التجارية بوجدة
الف التصفية القضمئية  قم : 

م)3)/8333/م
الف التسوية القضمئية  قم : 

8م3)/)34/833
الف  قم : 3)3)/8م33/83م
إشعم  بفتح اسطرة التصفية 

القضمئية
بتم يخ  الصمد   الحكم  بمقت�سى  
7) ينمير م)3) تحت عدد م3/م)3) 
33م/8م3/83)3)  عدد  امللف  في 
عدد  القضمئية  التسوية  الف 
املحكمة  قضت  34/)8/833م3)، 
اسطرة  بفتح  بو دة  التجم ية 

اوا هة  في  القضمئية  التصفية 

سجله  بنجلون  قم  عزيز  التم ر 

التجم ية  748م7 بمملحكمة  التجم ي 

حمري  عمم ة   4 ب  عنوانه  بو دة 

شم ع الد فوفي و دة.

دوحي  احمد  األستمذ  وبتعيين 

أ دوز  واألستمذ  واد  انتدبم  قمضيم 

نمئبم له والسيد حسن خلوفي سنديكم 

في املسطرة، وحدد تم يخ التوقف عن 

الحكم  في  املحدد  التم يخ  هو  الدفع 

لقم�سي بملتسوية القضمئية.

الدائنين  ان  فمملطلوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

ضمن قمئمة  اوقعة تتضمن املبملغ 

املطلوبة ارفقة بملوثمئق وذلك داخل 

نشر  تم يخ  ان  ابتداء  شهرين  أ ل 

هذا اإلشعم  بملجريدة الرسمية طبقم 

ادونة  ان   7(3 9م7   584 للمواد 

التجم ة.
 ئيس اصلحة كتمبة الضبط

19

املحكمة التجم ية بو دة

الف التصفية القضمئية

 قم  )8333/3/م)3)

الف  قم : )6م/م)3/83)3)

تمديد اسطرة التصفية القضمئية
بمقت�سى الحكم الصمد  بتم يخ)3م 

  40/2021 تحت عدد) م)3)،) فبراير)

 162/8321/2020 عدد) امللف  في 

عدد) القضمئية  التصفية  الف 

املحكمة) قضت  (،02/8303/2021

اسطرة) بتمديد  بو دة  التجم ية 

التصفية القضمئية املفتوحة في حق)

شركة غرا3 الخير لألشغمل والبنمء)

قمد ي،) قم) هللا  بنعبد  اسيرهم  إلى 

بمملحكمة) 7م93م) التجم ي) سجلهم 

(6-(5- اقرهم ب) التجم ية بوحدة،)

4))شم ع اعمذ بن  بل اكت9  قم)) 

و دة.

دوحي) احمد  األستمذ  وبتعيين 

أ دوز) واألستمذ  واد  انتدبم  قمضيم 

نمئبم له والسيد حسن خلوفي سنديكم)

في املسطرة،)وحدد تم يخ التوقف عن)

الحكم) في  املحدد  التم يخ  هو  الدفع 

القم�سي بملتسوية القضمئية في حق)

املسير املذكو .

الدائنين) ان  فمملطلوب  وعليه،)

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبملغ) ضمن قمئمة اوقعة تتضمن 

املطلوبة ارفقة بملوثمئق وذلك داخل)

نشر) تم يخ  ان  ابتداء) شهرين  أ ل 

هذا االشعم  بملجريدة الرسمية طبقم)

ادونة) ان  3)7-9م584-7) للمواد)

التجم ة.
عن  ئيس كتمبة الضبط

61

املحكمة  التجم ية بو دة

الف صعوبة التصفية ملقمولة  قم : 

8م3)/م34/833

الف القضمئية عدد 

:9م3)/8333/)

الف عدد : 9م3)/3م37/83)

إشعم  بإسقمط األهلية التجم ية
الصمد   الحكم  بمقت�سى  

عدد  تحت  م)3)  فبراير  3م  بتم يخ 

)4/م)3) في الف إسقمط  األهلية)

37)/3م9/83م3)  عدد  التجم ية 

عدد  القضمئية  التصفية  الف 

)9/8333/3م3)، في اوا هة السيد 

شركة  اسير  احمد  اوالي  لخلوفي 

املحكمة  قضت  لخلوفي،  تأاينمت 

األهلية) بإسقمط   بو دة  التجم ية 

اوالي  لخلوفي  السيد  عن  التجم ية 

التعريف  لبطمقة  الحمال  احمد، 

ملدة  وذلك   ،S3963م الوطنية  قم 

خمس سنوات.
 ئيس اصلحة كتمبة الضبط

62
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املحكمة  التجم ية بو دة

الف التصفية القضمئية  قم 

:)م3)/م

الف  قم : م)3)/3/8334)

بيمن بإيداع قمئمة الديون

)املمدة 668 ان ادونة التجم ة)

ليكن في علم دائني شركة أو يون)

بنو أن الديون التي تم تحقيقهم قد)

وضعت قمئمتهم بكتمبة الضبط لدى)

)اكت9) بو دة) التجم ية  املحكمة 

التسوية والتصفية القضمئية).

ويمكن لكل شخص اإلطالع عليهم)

بكتمبة الضبط وتقديم ام لديه ان)

شكموى للقم�سي املنتدب داخل أ ل)

البيمن) هذا  نشر  تم يخ  ان  يوام  5م)

بملجريدة الرسمية.)
 ئيس اصلحة كتمبة الضبط

63 

املحكمة  التجم ية بو دة

الف التصفية القضمئية  قم 

4/(338:

الف  قم : 3)3)/74/8334م

بيمن بإيداع قمئمة الديون

)املمدة 668 ان ادونة التجم ة)

ليكن في علم دائني الصيدلي عبد)

تم) التي  الديون  أن  دخي�سي  القمد  

بكتمبة) قمئمتهم  قد وضعت  تحقيقهم 

التجم ية) املحكمة  لدى  الضبط 

والتصفية) التسوية  )اكت9  بو دة)

القضمئية).

ويمكن لكل شخص اإلطالع عليهم)

بكتمبة الضبط وتقديم ام لديه ان)

داخل) املنتدب  للقم�سي  شكموى 

البيمن) هذا  نشر  تم يخ  ان  يوام  5م)

بملجريدة الرسمية.)
 ئيس اصلحة كتمبة الضبط

64

املحكمة التجم ية بو دة

الف البيع عدد م)3)/6)

حسمبم عدد : 743م

إشهم  استخرج عقد بيع أصل 

تجم ي

حر ه) عقد  سمي  بمقت�سى 

األستمذ حموتي اد يس،)املوثق بو دة)

بتم يخ)9)فبراير)م)3)،)اسجل بو دة)

بتم يخ)مم)فبراير)م)3)،)بمع السيد):

احمد ونم3 السمكن بو دة حي)

ابن) زنقة  الوحدة  تجزئة  املحمدي 

او�سى األشعري  قم)6.

للسيدين):

بو دة) السمكن  (: ايوب شحالفي)

 67 )) قم  اء) تجزئة الواحة النجد)

سدي يحي.

بوحدة) السمكن  وشن  احمد 

مم  ( زنقة النيل  قم) م) تجزئة النجد)

سيدي يحي.

في) بينهمم  فيمم  وتضمانم  اشم كة 

لكل) (1/2 النصف) وبنسبة  الشيمع 

التجم ي) األصل  كمفة  انهمم،) واحد 

قيسم ية زاوية شم ع) الكمئن بو دة،)

عالل الفم�سي وزنقة بوقنمدل املتجر)

املقيد) السفلي،) بملطمبق  (46  قم)

امي) (33 بتم يخ) التجم ي  بملسجل 

تحليلي،) (67558 تحت  قم) مم3)،)

واملخصص لبيع األحذية بملتقسيط)

بثمن إ مملي قد ه)33.333م)د هم.

املحكمة) أامم  التعرضمت  تقبل 

التجم ية بو دة داخل أ ل أقصمه)

املوالية) يوام  )5م)) عشرة) خمسة 

 84 للممدة) تطبيقم  (- الثمنية) للنشرة 

ان ادونة التجم ة.

النشرة األولى
 ئيس اصلحة كتمبة الضبط

60 مكرر

املحكمة التجم ية بو دة

إشهم  استخرج عقد بيع أصل 
تجم ي

الف  قم : 9م/م)3)

حسمب  قم : 734م

حر ته) عقد  سمي  بمقت�سى 

ز وقي املوثقة بو دة) األستمذة دعمء)

اسجل) م)3)،) ينمير) )م) بتم يخ)

بمع) م)3)،) ينمير) 5م) بتم يخ) بو دة 

السيد):

السمكن بو دة) ابراهيم حيمري،)

بني د ا  تجزئة بد  البمشوية،)لحسمب)

 BRAHIM HIMRI املسممة) الشركة 

733.333.م  SARL AU) أسمملهم)

اال تممعي) اقرهم  والكمئن  د همم 

 (96 البستمن  قم) تجزئة  بو دة 

طريق العونية.

للشركة):

 RIAD ANGADS JADIDA SARL

د همم) 333.333.م) AU) أسمملهم)

بو دة،) اال تممعي  اقرهم  الكمئن 

أقاللوش) السيد  اسيرهم  بواسطة 

37)زنقة قنيطرة) ابراهيم السمكن ب)

و دة.

املعد) التجم ي  األصل   ميع 

الكمئن) أنجمد،) الستغالل  يمض 

د ا   ممعة بني  طريق   بو دة،)

التجم ي) بملسجل  املقيد  خملد،) بني 

تحت  قم) ((336 ينمير) (5 بتم يخ)

بثمن إ مملي قد ه) تحليلي،) 95)8م)

433.333.))د هم.

املحكمة) أامم  التعرضمت  تقبل 

التجم ية بو دة داخل أ ل أقصمه)

للنشرة) املوالية  يوام  عشر  خمسة 

الثمنية)-)تطبيقم للممدة)84)ان ادونة)

التجم ة.

النشرة الثمنية

 ئيس اصلحة كتمبة الضبط

اإلاضمء):)انصو  احمد

97 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
الف اعملجة صعوبمت املقمولة

TRAVELAND شركة
عدد 33/)833/م)3)

إشعم 
 بمقت�سى الحكم عدد)5م)الصمد 
الف في  م)3)) فبراير) (9  بتم يخ)
 صعوبمت املقمولة عدد)2021/8302/03

قضت املحكمة التجم ية بأكمدير.
بفتح اسطرة التسوية القضمئية)
الكمئن) (TRAVELAND في حق شركة)
عمم ة) ((53 برقم) اال تممعي  اقرهم 
الثمني) الحسن  شم ع  الفرح  أبو 
اكمدير واملقيدة في السجل بمملحكمة)

التجم ية بأكمدير تحت  قم)79)5.
بتحديد فترة التوقف عن الدفع)
عن) السمبقة  شهرا  عشر  ثممنية  في 

صدو  هذا الحكم.
بتعيين السيد عمر  ا�سي))قمضيم)
نمئبم) العظيمي  انتدبم والسيد خملد 

له.
بخوش) حسن  السيد  بتعيين 
اراقبة) في  اهمته  وتحديد  سنديكم 
بإعداد) تكليفه  اع  التسيير  عمليمت 
اململية) املوازنة  حول  افصل  تقرير 
للمقمولة) واال تممعية  واالقتصمدية 
لوضعيتهم) املنمس9  الحل  واقتراح 
تم يخ) ان  أشهر  أ بعة  أ ل  داخل 

صدو  هذا الحكم.
بشمول الحكم بملنفمذ املعجل.

 بإد اج امللف بجلسة غرفة املشو ة
تكليف) تم  م)3)) يونيو) فمتح  ليوم 
أنظم ) تقريره على  السنديك بعرض 
املنتدب قبل اوعد) القم�سي  السيد 

الجلسة.
 وعليه فمملطلوب ان الدائنين التصريح
(: اآلتي) بعنوانه  للسنديك  بديونهم 
حسن بخوش الكمئن بعمم ة اهضم )
احمد) الحمج  زنقة  األول  الطمبق 
العماة) الشركة  قبملة  اخنوش 
املغربية لألبنمك الحي الصنمعي اكمدير)
ضمن قمئمة تتضمن املبملغ املطلوبة)
أ ل) داخل  وذلك  بملوثمئق  ارفقة 
هذا) نشر  تم يخ  ان  ابتداء) شهرين 
طبقم) الرسمية  بملجريدة  االشعم  
م)7  و) (7(3  - 9م7   -  584 للمواد)
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ان ادونة التجم ة ويمدد هذا األ ل)

بشهرين بملنسبة للدائنين القمطنين)

خم ج اململكة املغربية.
عن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط

54

املحكمة االبتدائية بإنزكان
اكت9 التنفيذات املدنية

الف التنفيذ )ق.ت.ت.)

عدد 3/89)3)

إعالن عن بيع عقم  لفمئدة  شيدة 

بوحويلي وان اعهم النمئ9 عنهم 

األستمذ احمد بمقشمم املحماي بهيئة 

أكمدير في اوا هة لطيفة بوحويلي 

وان اعهم

التنفيذ) قم�سي  السيد  يعلن 

أنه) بمنزكمن  االبتدائية  بمملحكمة 

م)3))على السمعة) 3))ام 3) بتم يخ)

البيوعمت) بقمعة  صبمحم  العمشرة 

االبتدائية) املحكمة  بمقر  العقم ية 

بمنزكمن ستقع سمسرة عمواية للبيع)

بمملزاد العلني العقم ات التملية):

املسمى) العمدي  العقم   الكية 

والذي هو عبم ة عن) املغم ة«) »الك 

6)هكتم ) الك فالحي اسمحته حوالي)

:)أحمد) 3)سنتيم  يحده شممال) )))آ )

بن الحمج ابم ك،) نوبم):)و ثة صبم ،)

الحمج) (: غربم) الرااي اوتنمن،) (: شرقم)

أحمد بن ابم ك والكمئن بمزا ع دوا )

ايت) وقيمدة  براهيم  ممعة  نميت 

عميرة عمملة اشتوكة ايت بمهم.

النطالق) االفتتمحي  الثمن  حدد 

ابلغ) في  العمواية  السمسرة 

العقم ) انفعة  د هم  44.363).م)

بويبلنكون«) »الك  املسمى) العمدي 

والذي هو عبم ة عن الك غمبوي تمبع)

 3 حوالي) اسمحته  والغمبمت  للميمه 

هكتم  يحده):)شممال):)احموش،) نوبم)

(: اخراز عمر،)غربم) (: بو دان،)شرقم) (:

فمطمة حيسون ايت اوبرايم والكمئن)

بغمبة أدايم ازا ع اخربمن قرب اطم )

املسيرة الجممعة القروية التمسية.

النطالق) االفتتمحي  الثمن  حدد 
ابلغ) في  العمواية  السمسرة 
أن) إلى  اإلشم ة  اع  د هم  (93.333
املنفعة) حدود  في  ستقع  السمسرة 
»الك) فقط بخصوص امللك املسمى)

بويبلنكون«.
هو) والذي  العمدي  العقم   الكية 
اسمحتهم) أ ضية  بقعة  عن  عبم ة 
قبلة) (: يحدهم) اربع  اتر  33م) حوالي)
في) علي  عمران  ابم  بحرا  الطريق،) (:
اآلخر،) البعض  في  والطريق  البعض 
يمينم) احميدان،) بن  ابم ك  يسم ا 
الطريق والكمئنة بدوا  اخربمن  ممعة)
ايت) انزكمن  عمملة  التمسية  وقيمدة 

الول.
الهيكلة) بعد  أنه  إلى  اإلشم ة  اع 
الجممعية للدوا  والتصميم الهيكلي)
املختصة) املصملح  طرف  ان  املنجز 
اربع) اتر  (83 اسمحته) ام  انهم  بقي 

فقط.
النطالق) االفتتمحي  الثمن  حدد 
السمسرة العمواية في ابلغ)96.333 

د هم.
اصلحة) أامم  العروض  وتقدم 
االبتدائية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 
االعالن) هذا  نشر  تم يخ  ان  بمنزكمن 
يؤدى) اتزايد  آخر  على  املزاد  ويرسو 

الثمن اع زيمدة)%3)لفمئدة الخزينة.
وبه و 9 اإلعالن

السيد قم�سي التنفيذ

48

املحكمة االبتدائية بإنزكمن
اكت9 التنفيذات املدنية
الف التنفيذ )ق.ت.ت.)

عدد 3/89)3)
إعالن عن بيع املنقوالت لفمئدة 

 شيدة بوحويلي وان اعهم النمئ9 
عنهم األستمذ احمد بمقشمم املحماي 

بهيئة أكمدير في اوا هة لطيفة 
بوحويلي وان اعهم

التنفيذ) قم�سي  السيد  يعلن 
بمملحكمة االبتدائية بمنزكمن أنه بتم يخ)
5))ام 3)م)3))على السمعة الحمدية)
عشر صبمحم بمستودع دا  بوحويلي)
الكمئنة بدوا  أاهميش اخربمن  ممعة)

الول) ايت  انزكمن  التمسية  وقيمدة 
ستقع سمسرة عمواية للبيع بمملزاد)

العلني املنقوالت التملية):
 MITSUBISHI نوع) ان  شمحنة 
أ) (8 عدد) تحت  ارقمة  استعملة 
استعمملهم) في  شرع  كمزوال  (6337(
صنفهم) 986م) يوليو) 8م) في) بمملغرب 

.CAMION PLATEAU - FK 45م
النطالق) االفتتمحي  الثمن  حدد 
السمسرة العمواية في ابلغ)53.333 

د هم.
 را  واحد احمر اللون استعمل)
ارقم تحت عدد)-34)-))أ)-)8646))نوع)
MASSEY FERGUSON 443)شرع في)
استعممله بمملغرب في)مم)امي)3م3).

النطالق) االفتتمحي  الثمن  حدد 
السمسرة العمواية في ابلغ)85.333 

د هم.
بيجو) بم تنير  نوع  ان  سيم ة 
استعملة) (PEUGEOT PARTNER
4997م  (- أ) (- (34 ارقمة تحت عدد)
كمزوال شرع في استعممله بمملغرب في)

5))أكتوبر)334).
النطالق) االفتتمحي  الثمن  حدد 
السمسرة العمواية في ابلغ)53.333 

د هم.
 را  واحد أحمر اللون استعمل)
ارقم تحت عدد)34)-)أ)-)838)))نوع)
MASSEY FERGUSON (75)شرع في)
استعممله بمملغرب في)6))امي)338).

النطالق) االفتتمحي  الثمن  حدد 
السمسرة العمواية في ابلغ)83.333 

د هم).
اجرو ة) عربة  صغير  شم يو 

حديدية.
النطالق) االفتتمحي  الثمن  حدد 
 6.333 السمسرة العمواية في ابلغ)

د هم.
اصلحة) أامم  العروض  وتقدم 
االبتدائية) بمملحكمة  الضبط  كتمبة 
االعالن) هذا  نشر  تم يخ  ان  بمنزكمن 
يؤدى) اتزايد  آخر  على  املزاد  ويرسو 
الثمن اع زيمدة)%3م)لفمئدة الخزينة.

السيد قم�سي التنفيذ

49

املحكمة  اإلبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع أصل تجم ي

يعلن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط)
أنه) بو زازات  اإلبتدائية  بمملحكمة 
بمقت�سى عقد احر  بتم يخ)7))ينمير)
 4 بتم يخ) بو زا ات  واسجل  م)3)،)
زهرة) السيدة  فوتت  م)3)) فبراير)
عكي،) ميع) سعد  للسيد  زواني 
الستغالل) املعد  التجم ي  األصل 
صيدلية سيدي حسمين والكمئن بحي)
واملسجل) بو زا ات  حسمين  سيدي 
بملسجل التجم ي بهذه املحكمة تحت)
9753م،)وذلك بجميع عنمصره) عدد)

املمدية واملعنوية.
وبنمء)عليه فإن  ميع التعرضمت)
تقدم لكتمبة الضبط بهذه املحكمة)
)اكت9 السجل التجم ي))داخل أ ل)

5م)يوام املوالية للنشرة الثمنية.
النشرة األولى

65 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسطات
إعالن عن بيع أصل تجم ي

يعلن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط)
بمملحكمة اإلبتدائية بسطمت.

تجم ي  قم) أصل  بيع  وقع  أنه  (
للمحل) املستغل  و6)78م) 4)78م)
اقهى) عن  عبم ة  هو  الذي  التجم ي 
)املسممة اقهى ام تيل))الكمئنة بشم ع)
الو ود اجمع الخير  قم)393)سطمت)

بملترا�سي بين البمئعين.
صمدق)) املولى  عبد  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 
اجمع) تجزئة  والسمكن  (W3487((

الخير  قم)3)))سطمت).
نصر هللا صمدق الحمال لبطمقة)
 W3487(3 الوطنية) التعريف 
والسمكن بتجزئة بن قمسم  قم)م)) 

سطمت.
)واملشتريمن):

الحمال) نمضري  السيد  شيد 
الوطنية) التعريف  لبطمقة 
اوالد) بدوا   والسمكن  (W36((78

احمد بني يكرين سطمت.
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الكريم  راوني) عبد  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

والسمكن بتجزئة اجمع) (W(53383

سطمت) (587 4)) قم) الزنقة) الخير 

عقد  سمي) بمو 9  انتقل  والذي 

في) واملؤ خ  بينهمم  اتسموية  بنسبة 

طرف) ان  واملحر   م)3)) ينمير) م))

بمدينة) اوثق  النبم   هشمم  األستمذ 

ملقتضيمت) طبقم  وذلك  سطمت 

القمنون املنظم لبيع األصل التجم ي.

تقبل) التعرضمت  فإن  وعليه 

اإلبتدائية) بمملحكمة  الضبط  بكتمبة 

التجم ي)) السجل  )قسم  بسطمت)

وذلك داخل أ ل)5م)يوام ابتداء)ان)

تم يخ النشرة الثمنية.

النشرة األولى
 ئيس اصلحة كتمبة الضبط

66 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
تحويل الشكل القمنوني ألصل تجم ي
إن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط)

بمملحكمة االبتدائية بتطوان.

 83 الفصل) ملقتضيمت  تطبيقم 

القمنون) التجم ة  ادونة  ان  و34م)

 قم)95-9م.

السيد) تقرير  بمقت�سى  أنه  يعلن 

للبطمقة) الحمال  اازيمن  اصطفى 

 (4 ( بتم يخ) (K(3677م الوطنية  قم)

نوفمبر)3)3))وبمقت�سى تقرير الخبير)

 (3(3 نوفمبر) ((3 املحمسبمتي بتم يخ)

قر  السيد اصطفى اازيمن تحويل)

عبم ة) هو  الذي  التجم ي  األصل 

)اؤسسة) خصوصية) اد سة  عن 

للتعليم) اازيمن  احمد  الشريف 

واملقيدة لدى املحكمة) الخصو�سي))

السجل) في  بتطوان  االبتدائية 

4746))والواقعة) التجم ي تحت  قم)

بشم ع او�سى بن نوصير تجزئة البحر)

اسؤولية) ذات  شركة  إلى  املضيق 

احدودة ذات الشريك الوحيد تحت)

الخصوصية اازيمن  اؤسسة  اسم 

بمصلحة) التعرضمت  وستقبل 

السجل التجم ي بمملحكمة االبتدائية)

يوام ان) 5م) بتطوان وذلك إلى غمية)

صدو  اإلعالن الثمني.

النشرة الثمنية
 ئيس اصلحة كتمبة الضبط

عبد السالم قميقمي

61 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان

اصلحة كتمبة الضبط

اكت9 السجل التجم ي

إعالن شراء  أصل تجم ي 
إن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط)

بمملحكمة االبتدائية بتطوان.

تطبيقم ملقتضيمت الفصل)83)ان)

ادونة التجم ة القمنون  قم)9.95م.

عرفي) عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 

3م3)  نوفمبر) مم) بتم يخ) املؤ خ 

التسجيل) اكت9  بسجل  واملسجل 

والتمبر بتطوان،)بسجل اإليداع  قم)

بتم يخ) ((7455 وصل  قم) ((95(8

السيدة) بمعت  ((3(3 ديسمبر) (8

الحمالة) املغربية  نعيمة،) االنجري 

الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 

ان) (%53 L(99335) ميع ام تبقى)

بني) بشم ع  الواقع  التجم ي  األصل 

لبيع) خنو3 طمبولة تطوان واملعهد 

بملسجل) واملقيد  بملتقسيط  اللحوم 

االبتدائية) بمملحكمة  التجم ي 

 39694( تحت  قم) بتطوان 

عبد) االنجري  السيد  لفمئدة  وذلك 

لبطمقة) الحمال  املغربي  السالم،)

.Lم)86م الوطنية  قم) التعريف 

بمصلحة) التعرضمت  وستقبل 

السجل التجم ي بمملحكمة االبتدائية)

يوام ان) 5م) بتطوان وذلك إلى غمية)

صدو  اإلعالن الثمني.

النشرة الثمنية

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعيون
تقديم  أصل تجم ي حصة في شركة

بمقت�سى القمنون األسم�سي املؤ خ)
بتم يخ)م3)ديسمبر)3)3))قدم السيد)
لبطمقة) الحمال  اجكرعي،) احمدو 
 JA576)3م الوطنية  قم) التعريف 
واملسجل بملسجل التجم ي بملعيون)
أصله) كمفة  (،4979( تحت  قم)
حي) 9مم) برقم) الكمئن  التجم ي 
العيون،) االبراهيمي  زنقة  (( الوحدة)
شركة) املسممة  الشركة  في  كحصة 
واملقد  في) (STE MGR TD اغ) ام ج 

3.333.333)د هم.
وبذلك فإن  ئيس اصلحة كتمبة)
الضبط بمملحكمة االبتدائية بملعيون)
يعلن لكل ذي اصلحة أن التعرضمت)
بمملحكمة) ضبط  بمكت9  تسجل 
ال) أ ل  داخل  بملعيون  االبتدائية 
للنشرة) املوالية  يوام  5م) يتعدى)
ادونة) ان  (84 للممدة) طبقم  الثمنية 

التجم ة.
تحت  ميع التحفظمت.

ينمير) 5م) بتم يخ) بمكتبنم  وحر  
م)3).

النشرة الثمنية
 ئيس اصلحة كتمبة الضبط

11 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
الرقم التحليلي : )537م

بيع أصل تجم ي
الف البيع  قم)2021/02/ب أ ت
نحن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط)
بخريبكة،) االبتدائية  بمملحكمة 
ان) (83 الفصل) ملقتضيمت  تطبيقم 
95-5م  القمنون  قم) ادونة التجم ة،)

نعلن ام يلي):
بمكت9) اوثق  عقد  بمقت�سى 
األستمذ عمر الغالوي اوثق بخريبكة،)
السيد) بمع  م)3)،) ينمير) 8م) بتم يخ)
بملعمم ة) السمكن  علمي  والي  زكريمء)
إقماة بد  و ه عرو3) (7 شقة) (7 أ)
بوقدير) عثممن  للسيد  اكنم3،) (-
 ( شمس) تجزئة  (37 برقم) السمكن 
التجم ي) األصل  االل،) ميع  بني  (-
بملسجل) )537م) املسجل تحت  قم)

الضبط) كتمبة  لدى  التحليلي 

وهو) بخريبكة  االبتدائية  بمملحكمة 

برقم) الكمئنة  صيدلية،) عن  عبم ة 

493،)تجزئة االنبعمث)-)خريبكة.

تسجل) التعرضمت  فإن  وعليه 

املحكمة) بهذه  الضبط  بمكت9 

بخريبكة) التجم ي)) السجل  )اكت9 

داخل أ ل أقصمه خمسة عشر يوام)

بعد النشر الثمني.

النشرة الثمنية
 ئيس اصلحة كتمبة الضبط

52 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 

سليمان

بيع أصل تجم ي

كتمبة) اصلحة  يشهد  ئيس 

الضبط بمملحكمة االبتدائية بسيدي)

ثمبت) عقد  بمقت�سى  سليممن،)

األستمذ) طرف  ان  احر   التم يخ 

القنيطرة) بهيئة  احمم  وهمبي  احمد 

ان طرف) توقيعه  بصحة  واملشهود 

السيد  ئيس اصلحة كتمبة الضبط)

بسيدي سليممن تحت  قم)مم3،)بمع

عبد) بن  برادة  احمد  السيد  (

لبنمن) زنقتي  بزاوية  السمكن  الكريم 

8م  شقة)  3 فمتن  إقماة  وغمندي 

 G/109856 وطنيته  قم) القنيطرة 

السمكن) العمري  سفيمن  للسيد 

 35 م3) قم) بلوك) الجديدة  بملقرية 

 GA وطنيته  قم) سليممن  سيدي 

الكمئن) التجم ي  األصل  ))85)م)

حي) ((3 الخماس  قم) احمد  بشم ع 

واملقيد) سليممن  سيدي  املسجد 

السجل) بقسم  التحليلي  بملسجل 

التجم ي بمملحكمة االبتدائية سيدي)

قد ه) بثمن  (44 تحت  قم) سليممن 

د هم 33.333م) ألف) وثالثين  امئة 
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البمئعين) دائني  فعلى  وعليه 

لألصل التجم ي املذكو  أن يتقداوا)

بتعرضمتهم إلى قسم السجل التجم ي)

5م  بذي املحكمة داخل أ ل أقصمه)

يوام ان تم يخ صدو  اإلعالن الثمني)

طبقم للفصل)84)ان ادونة التجم ة.

اإلعالن الثمني
 ئيس اصلحة كتمبة الضبط

هشمم العيمش

60 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخمسيات

إعالن عن تقديم األصل التجم ي 

حصة في شركة

الف  قم م3/م)3)

حسمب  قم م8ممم

بتم يخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

تم تقديم األصل) ((3(3 ديسمبر) م))

 HATZIN التجم ي كحصة في شركة)

االد ي�سي) السيد حمتم  (: ل) اململوك 

ب.ت.و) ل  الحمال  السماللي،)

زين9) والسيدة  (AB33633م  قم)

ب.ت.و.) قم) ل  الحمالة  العمراني،)

الكمئن) التجم ي  األصل  (C57855

بميت علي ولحسن ايت املك تيفلت،)

الرقمين) تحت  السجل  الخميسمت 

37484)و37486)بمملحكمة االبتدائية)

بملخميسمت،)بجميع عنمصره املمدية)

واملعنوية بثمن قد ه)8.957.333).

لذلك فإن  ميع التعرضمت يج9)

بمملحكمة) الضبط  بكتمبة  أن توضع 

أ ل) داخل  بملخميسمت  االبتدائية 

تم يخ) ان  يوام  )5م)) عشر) خمسة 

صدو  النشرة الثمنية.

النشرة الثمنية
عن  ئيس اصلحة كتمبة الضبط

93 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي زم
بيع أصل تجم ي

الف  قم : م)3)/م3

في) اؤ خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

م)3))ان طرف األستمذ) فمتح فبراير)

بمعت) بخريبكة،) بنيس اوثقة  اريم 

اغربية،) الد يهمي،) سم ة  السيدة 

القمطنة بـ)لسمسفة تجزئة القد3))3 

حي الليمون الدا  البيضمء،) 9م) فيال)

الوطنية) التعريف  لبطمقة  والحمال 
 قم)37مBK337،)للسيد عبد الرحيم)

بملفقيه) السمكن  اغربية،) سبيل،)

نجمع) اوالد  الكواد ة  دوا   بن صملح 

الخلفية،)والحمالة لبطمقة التعريف)
األصل التجم ي) (،I663534 الوطنية)

شعم ) تحت  لصيدلية  املخصص 

واملسجل) املستشفسى«) »صيدلية 

بملسجل التجم ي بهذه املحكمة تحت)
 قم)5434)بملسجل التحليلي والواقع)
الرقم)67)زنقة سيدي صملح وادي زم.

تسجل) التعرضمت  فإن  وبذلك 

بمكت9 الضبط بمملحكمة االبتدائية)

بوادي زم داخل أ ل خمسة عشر)

النشرة) تم يخ صدو   ان  يوام  )5م))

الثمنية.

النشرة الثمنية

94 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بيع أصل تجم ي
الف عدد)2021/04

حسمب  قم):)م673م

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتم يخ واسجل  ((3(3 ديسمبر) ((8 

السيد) بمع)ت)) م)3)) ينمير) 9م)
لبطمقة) الحمال  غوتي  )ة)) ضوان 

 M(6م65م عدد) الوطنية  التعريف 

الحمال) غوتي  يوسف  السيد  إلى 

عدد) الوطنية  التعريف  لبطمقة 

األصل) اجموع  (M(85853

عدد) التجم ي  السجل  ذو  التجم ي 

PLACE MY م4  (: الكمئن ب) 3م85م)

.YOUSSEF EL JADIDA

 MARCHAND(املزاول فيه نشمط

 DE FRUITS SECS EN DETAIL

والكيفية) الشروط  حس9  وذلك 

املذكو ة في العقد.

تقبل) التعرضمت  فإن  وعليه 

االبتدائية) بمملحكمة  الضبط  بكتمبة 

ان) يوام  5م) أ ل) داخل  بملجديدة 

تم يخ النشرة الثمنية.

النشرة األولى
املشرف على اصلحة السجل التجم ي

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
بيع أصل تجم ي

الف  قم : مم/3)3)

حسمب  قم : 3م35)

:) ضوان الدغوغي)) الطرف األول)

صيدلي) اهنته  واريم،) احمد  بن 

السمكن بسال شم ع احمد الخماس)

الحمال) مم،) الرقم) بسمو  إقماة 

عدد) الوطنية  التعريف  لبطمقة 

)336مGK)الصملحة إلى غمية)3)يوليو)

في) املزداد  الجنسية  اغربي  ((3(8

الثملث ان يوليو سنة ألف وتسعممئة)

وثممنية وستون بسيدي قمسم.

طالل) السيد  (: الثمني) الطرف 

اهنته) ولطيفة،) أحمد  بن  لبم دي 

تجزئة) بتمم ة  السمكن  صيدلي 

السكيكيمة فتح الخير  قم)63)الشقة))

.3(

الحمال لبطمقة التعريف الوطنية)

ممAD(76)الصملحة على غمية) عدد)

الجنسية) اغربي  ((333 ينمير) ((6

ان) والعشرون  السمبع  في  املزداد 

وواحد) وتسعممئة  ألف  سنة  ام 3 

وسبعون بملربمط حسمن الربمط.)

األصل التجم ي):)صيدلية  ضوان.

زنقة) لعيميدة  سال  (: العنوان)

ايدلت تند ا ة حي واد الذه9  قم)م.

 قم التسجيل):)6)94م.

بمصلحة) التعرضمت  وستقبل 

التجم ية) بمملحكمة  التجم ي  السجل 

صدو ) ان  يوام  5م) غمية) إلى  بسال 

اإلعالن األول والثمني.
اإلعالن األول

44 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
إعالن عن بيع أصل تجم ي

كتمبة) اصلحة  يعلن  ئيس 

الضبط بمملحكمة االبتدائية ببرشيد،)

في) اؤ خ  عقد  سمي  بمقت�سى  أنه 

3))ديسمبر)3)3)،)فوت أحمد ابال،)

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

بحي) والسمكن  (،W(5((67 عدد)

تمو يرت) زنقة  الكريم  عبد  سيدي 

الرقم))م)سطمت،)للسيدة اليكة ايت)

التعريف) لبطمقة  الحمالة  الشليح،)

(،WA89363م عدد) الوطنية 

تجزئة السعد) م3) والسمكنة الطمبق)

التجم ي،) األصل  برشيد،) (99 الرقم)

الغذائية،) املواد  بيع  في  املستغل 

والكمئن بتجزئة الربيع املرك9 السكني)

بملسجل) واملسجل  برشيد،) الفتح 

وذلك) 4م4م)،) التجم ي تحت عدد)

بثمن إ مملي قد ه)3.333)م)د هم.

التعرضمت،) فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكتمبة الضبط بهمته املحكمة)

قسم السجل التجم ي داخل أ ل)5م 

يوام ان تم يخ النشرة األولى والثمنية.

النشرة األولى
 ئيس اصلحة كتمبة الضبط

47 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
الف  نمئي   قم : 9م3)/3م6)/)8

الخص الحكم او القرا 
االسم العمئلي):)الزواق)

االسم الشخ�سي):)يوسف.

ابن):)احمد

وااه):)عمئشة بنت علي

 2002/02/10 (: بتم يخ) ( املولود)

بفم3.
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السمكن):)بملرقم)59)زنقة)3م)بالد)
املكزا ي صهريج كنموة فم3.

حكم عليه بتم يخ):)2020/10/26 
لالحداث) الجنميمت  ان طرف غرفة 

بفم3.
بقمصرة) التغرير  أ ل  نحة  ان 
طبقم) عنف  بدون  عرضهم  وهتك 
القمنون) ان  (475-484 للفصلين)

الجنمئي بعد اعمدة التكييف.
واعمقبته عن ذلك بستة أشهر)6 

حبسم اوقوف التنفيذ.
وتحميله الصمئر دون ا بم .

الرئيس)
))))امثل النيمبة العماة)

))كمت9 الضبط

67

احكمة االستئنمف بفم3
الف  نمئي   قم : 3)3)/3م6)/59

الخص الحكم او القرا 
االسم العمئلي):)الرايح.)

االسم الشخ�سي):)يوسف.
ابن):))اصطفى بن الفضيل.

وااه):)  مء)بنت احمد.
 2007/11/06 (: بتم يخ) ( املولود)

بفم3.
م  أ شقة  قم) (4 عمم ة) (: السمكن)

بمب الغول))فم3.
 2021/01/7 (: حكم عليه بتم يخ)
لالحداث) الجنميمت  ان طرف غرفة 

بفم3.
بقمصر) التغرير  أ ل  نمية  ان 
طبقم) عنف  بدون  عرضه  وهتك 
القمنون) ان  (484 و) (475 للفصلين)
بمقي) التكييف  اعمدة  بعد  الجنمئي 
انقوالت) اتالف  أ ل  ان  الوقمئع 
638)ان القمنون) الغير طبقم للفصل)

الجبمئي.

أشهر) بثالثة  ذلك  واعمقبته عن 

الصمئر) وتحميله  نمفذة  حبسم  (3

في) واال بم   القمنوني  وليه  بواسطة 

االدنى.
الرئيس)

))))امثل النيمبة العماة)))

))كمت9 الضبط
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احكمة االستئنمف بفم3

الف  نمئي   قم : 3)3)/639)/54

الخص الحكم او القرا 
االسم العمئلي):)اشكو )

االسم الشخ�سي):)عممد.

ابن):)احمد

وااه):)اينة بنت الخمم .

 1994/06/18 (: بتم يخ) ( املولود)

بسبع  وا�سي.

السمكن):)بملرقم)7)عمم ة ط)4)حي)

النسيم املسيرة))فم3.

حكم عليه بتم يخ):)2020/12/14 

ان طرف غرفة الجنميمت بفم3.

طبقم) الفسمد  أ ل  نحة  ان 

الجنمئي) القمنون  ان  ( (493 للفصل)

للممدة) طبقم  التكييف  اعمدة  بعد 

)43)ان قمنون املسطرة الجنمئية.

واعمقبته عن ذلك بشهرين اثنين)

))3))حبسم اوقوف التنفيذ.

في) واال بم   الصمئر  وتحميله 

االدنى.
الرئيس))

)))امثل النيمبة العماة

)))))كمت9 الضبط
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احكمة االستئنمف بفم3
الف  نمئي   قم : 
3)3)/م64)/9م)

الخص الحكم او القرا 
االسم العمئلي):)فح�سي)

االسم الشخ�سي):)انعم.
ابن):)احمد

وااه):)فمطمة بنت احمد.
 1994/05/02 (: بتم يخ) ( املولود)

بفم3.
تجزئة) )م)) بملرقم) (: السمكن)

الدالية املسيرة فم3.
حكم عليه بتم يخ):)2020/11/16 

ان طرف غرفة الجنميمت بفم3.
بقمصرة) التغرير  أ ل  نحة  ان 
طبقم) عنف  بدون  عرضهم  وهتك 
الجنمئي) القمنون  ان  (484 للفصل)
للممدة) طبقم  التكييف  اعمدة  بعد 

)43)ان قمنون املسطرة الجنمئية.
واعمقبته عن ذلك بستة أشهر)6 
حبسم نمفذا وتحميله الصمئر واال بم )

في االدنى.
اختطمف) ان  ريمة  وبراءته 

قمصر.
الرئيس)))

))امثل النيمبة العماة
)))))كمت9 الضبط
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احكمة االستئنمف بفم3
الف  نمئي   قم : 3)3)/)64)/49

الخص الحكم او القرا 
االسم العمئلي):))الفياللي نعيم.)

االسم الشخ�سي):)شيممء.
ابن):)عبد الواحد.

وااهم):)فمطمة بنت عبد الواحد.
املولود))بتم يخ):)2000/09/08.

))حي) 54)الزنقة) السمكن):)بملرقم)
ابروكة))فم3.

حكم عليه بتم يخ):)2020/09/14 
ان طرف غرفة الجنميمت بفم3.

ان أ ل  نحة السرقة املوصوفة)
بملتعدد واستعممل نمقلة ذات احرك)
وحيمزة السالح في ظروف ان شأنهم)

تهديد سالاة االشخمص واالاوال.
واعمقبتهم عن ذلك بسنتين اثنين))
حبسم نمفذا وتحميلهم الصمئر) ((3((

واال بم  في االدنى.
الرئيس

)))))امثل النيمبة العماة)
))))كمت9 الضبط
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احكمة االستئنمف بفم3
الف  نمئي   قم : 3)3)/3م6)/8)

الخص الحكم او القرا 
االسم العمئلي):)الحمو�سي.)
االسم الشخ�سي):)احمد.

ابن):)حسن.
وااهم):)فمطمة بنت احمد.

املولود))بتم يخ):)2005/02/10.
338)بلوك أ حي) بملرقم) (: السمكن)

الوفمق زواغة العليم)))فم3.
حكم عليه بتم يخ):)2020/11/30 
لالحداث) الجنميمت  ان طرف غرفة 

بفم3.
ان أ ل  نمية السرقة املوصوفة)

بظروف التعدد والتسلق والكسر.
)م3)  ( بسنة) ذلك  واعمقبته عن 
التنفيذ) اوقوف  حبسم  واحدة 

وتحميله الصمئر دون ا بم .
الرئيس)))))

امثل النيمبة العماة)))))كمت9 الضبط

72
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية
اديرية الشؤون القروية

املوضوع : التحديد اإلدا ي
 قم 763

املر ع : املرسوم  قم )3-9م-558
الصمد  في مم يوليو 9م3)

إن احضر تحديد العقم  الجممعي)
»أ ا�سي  موع لقبيلة قصر) املدعو)
الساللية) للجممعة  العمئد  النيف«،)
بمقر) تم وضعه  قد  النيف«) »قصر 
وكذا) تنغير  إقليم  النيف،) قيمدة 
بمملحمفظة العقم ية بملرشيدية حيث)
اإلطالع) األار  يعنيه  ان  لكل  يمكن 

عليه.
هذا) على  التعرض  آ مل  وأن 
التحديد كمم ينص على ذلك الظهير)
 الشريف الصمد  في))م)ان   9))34م

)8م)فبراير)4)9م))احدد في ستة))6) 
أشهر ابتداء)ان)3)ام 3))م)3))تم يخ)
نشر هذا اإلعالن بملجريدة الرسمية.

كمم أن التعرضمت ال تسجل إال)
أامم السلطة املحلية لقيمدة النيف)

وذلك إلى غمية)4)سبتمبر)م)3).
ويج9 على كل اتعرض أن يضع)
بملرشيدية) العقم ية  املحمفظة  لدى 
تعرضه) به  يعضد  للتحفيظ  اطلبم 

وذلك قبل))م)ديسمبر)م)3).
1

وزا ة الداخلية

اديرية الشؤون القروية
املوضوع : إعالن عن إيداع احضر 

التحديد اإلدا ي  قم 764
املر ع : املرسوم  قم 9م.).678
الصمد  في 6م أغسطس 9م3)

العقم  املدعو) إن احضر تحديد 
الذي تم) (،»5 »ادزيرة بني  ليداسن)
الساللية))) الجممعة  في اسم  تحديده 
وضعه) تم  قد  »بني  ليداسن«)
وإقليم) دائرة  الصبمب  قيمدة  بمقر 
على) بمملحمفظة  وكذا   رسيف،)
املسح) واصلحة  العقم ية  األاالك 
العقم ي بجرسيف،)حيث يمكن لكل)

ان يعنيه األار اإلطالع عليه.

ان) (9 واستنمدا ملقتضيمت املمدة)
القمنون  قم)7م.63)املتعلق بملتحديد)
اإلدا ي أل ا�سي الجممعمت الساللية)
فإن أ ل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ((3( ثالثة) في  احدد  اإلدا ي 
ابتداء)ان)3)ام 3)م)3))تم يخ نشر)

هذا اإلعالن بملجريدة الرسمية.
التعرض) أن  إلى  اإلشم ة  وتجد  
على التحديد اإلدا ي يج9 تقديمه)
بصفة حصرية أامم السلطة املحلية)
غمية إلى  وذلك  الصبمب   لقيمدة 

4)يونيو)م)3).
3م  واستنمدا إلى اقتضيمت املمدة)
إليه) املشم   7م.63) ان القمنون  قم)
أعاله يج9 على كل اتعرض أن يودع)
لدى املحمفظة على األاالك العقم ية)
لتأكيد) للتحفيظ  اطلبم  بجرسيف 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة أشهر))3) 
بعد انصرام أ ل تقديم التعرضمت)

أي قبل)5)سبتمبر)م)3).
2

وزا ة الداخلية

اديرية الشؤون القروية
املوضوع : إعالن عن إيداع احضر 

التحديد اإلدا ي  قم 765
املر ع : املرسوم  قم 9م.).677
الصمد  في 6م أغسطس 9م3)

العقم  املدعو) إن احضر تحديد 
الذي تم) (،»4 »ادزيرة بني  ليداسن)
الساللية))) الجممعة  في اسم  تحديده 
وضعه) تم  قد  »بني  ليداسن«)
وإقليم) دائرة  الصبمب  قيمدة  بمقر 
على) بمملحمفظة  وكذا   رسيف،)
املسح) واصلحة  العقم ية  األاالك 
العقم ي بجرسيف،)حيث يمكن لكل)

ان يعنيه األار اإلطالع عليه.
ان) (9 واستنمدا ملقتضيمت املمدة)
القمنون  قم)7م.63)املتعلق بملتحديد)
اإلدا ي أل ا�سي الجممعمت الساللية)
فإن أ ل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ((3( ثالثة) في  احدد  اإلدا ي 
ابتداء)ان)3)ام 3)م)3))تم يخ نشر)

هذا اإلعالن بملجريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشم ة  وتجد  
على التحديد اإلدا ي يج9 تقديمه)
بصفة حصرية أامم السلطة املحلية)
غمية إلى  وذلك  الصبمب   لقيمدة 

4)يونيو)م)3).
3م  واستنمدا إلى اقتضيمت املمدة)
إليه) املشم   7م.63) ان القمنون  قم)
أعاله يج9 على كل اتعرض أن يودع)
لدى املحمفظة على األاالك العقم ية)
لتأكيد) للتحفيظ  اطلبم  بجرسيف 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة أشهر))3) 
بعد انصرام أ ل تقديم التعرضمت)

أي قبل)5)سبتمبر)م)3).
3

وزا ة الداخلية

اديرية الشؤون القروية
املوضوع : إعالن عن إيداع احضر 

التحديد اإلدا ي  قم 769
املر ع : املرسوم  قم 9م.).674
الصمد  في 6م أغسطس 9م3)

العقم  املدعو) إن احضر تحديد 
»الغويبة«،)الذي تم تحديده في اسم)
الجممعة الساللية)»هوا ة أوالد  حو«)
قد تم وضعه بمقر قيمدة هوا ة أوالد)
وكذا) وإقليم  رسيف،) دائرة   حو 
العقم ية) األاالك  على  بمملحمفظة 
واصلحة املسح العقم ي بجرسيف،)
األار) يعنيه  ان  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.
ان) (9 واستنمدا ملقتضيمت املمدة)
القمنون  قم)7م.63)املتعلق بملتحديد)
اإلدا ي أل ا�سي الجممعمت الساللية)
فإن أ ل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ((3( ثالثة) في  احدد  اإلدا ي 
ابتداء)ان)3)ام 3)م)3))تم يخ نشر)

هذا اإلعالن بملجريدة الرسمية.
وتجد  اإلشم ة إلى أن التعرض على)
التحديد اإلدا ي يج9 تقديمه بصفة)
حصرية أامم السلطة املحلية لقيمدة)
غمية إلى  وذلك  ( أوالد  حو)  هوا ة 

4)يونيو)م)3).

3م  واستنمدا إلى اقتضيمت املمدة)

إليه) املشم   7م.63) ان القمنون  قم)

أعاله يج9 على كل اتعرض أن يودع)

لدى املحمفظة على األاالك العقم ية)

لتأكيد) للتحفيظ  اطلبم  بجرسيف 

تعرضه،)وذلك داخل ثالثة أشهر))3) 

بعد انصرام أ ل تقديم التعرضمت)

أي قبل)5)سبتمبر)م)3).

4

وزا ة الداخلية

اديرية الشؤون القروية

املوضوع : إعالن عن إيداع احضر 

التحديد اإلدا ي  قم 773

املر ع : املرسوم  قم 9م.).3)9

الصمد  في 3م نوفمبر 9م3)

العقم  املدعو) إن احضر تحديد 

»اعد  الخرشف«،)الذي تم تحديده)

»الزوى«) في اسم الجممعة الساللية)

قد تم وضعه بمقر قيمدة الزوى دائرة)

دبدو إقليم تمو يرت،)وكذا بمملحمفظة)

على األاالك العقم ية واصلحة املسح)

العقم ي بتمو يرت،)حيث يمكن لكل)

ان يعنيه األار اإلطالع عليه.

ان) (9 واستنمدا ملقتضيمت املمدة)

القمنون  قم)7م.63)املتعلق بملتحديد)

اإلدا ي أل ا�سي الجممعمت الساللية)

فإن أ ل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ((3( ثالثة) في  احدد  اإلدا ي 

ابتداء)ان)3)ام 3)م)3))تم يخ نشر)

هذا اإلعالن بملجريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشم ة  وتجد  

على التحديد اإلدا ي يج9 تقديمه)

السلطة) أامم  حصرية  بصفة 

 املحلية لقيمدة الزوى وذلك إلى غمية

4)يونيو)م)3).
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3م  واستنمدا إلى اقتضيمت املمدة)
إليه) املشم   7م.63) ان القمنون  قم)
أعاله يج9 على كل اتعرض أن يودع)
لدى املحمفظة على األاالك العقم ية)
لتأكيد) للتحفيظ  اطلبم  بتمو يرت 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة أشهر))3) 
بعد انصرام أ ل تقديم التعرضمت)

أي قبل)5)سبتمبر)م)3).
5

وزا ة الداخلية

اديرية الشؤون القروية
املوضوع : إعالن عن إيداع احضر 

التحديد اإلدا ي  قم 778
املر ع : املرسوم  قم 9م.).8)9

الصمد  في 3م نوفمبر 9م3)
العقم  املدعو) إن احضر تحديد 
اسم) في  تحديده  تم  الذي  »املنزه«،)
تم) قد  »الزوى«) الساللية) الجممعة 
وضعه بمقر قيمدة الزوى دائرة دبدو)
إقليم تمو يرت،)وكذا بمملحمفظة على)
املسح) واصلحة  العقم ية  األاالك 
العقم ي بتمو يرت،)حيث يمكن لكل)

ان يعنيه األار اإلطالع عليه.
ان) (9 واستنمدا ملقتضيمت املمدة)
القمنون  قم)7م.63)املتعلق بملتحديد)
اإلدا ي أل ا�سي الجممعمت الساللية)
فإن أ ل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ((3( ثالثة) في  احدد  اإلدا ي 
ابتداء)ان)3)ام 3)م)3))تم يخ نشر)

هذا اإلعالن بملجريدة الرسمية.
التعرض) أن  إلى  اإلشم ة  وتجد  
على التحديد اإلدا ي يج9 تقديمه)
السلطة) أامم  حصرية  بصفة 
 املحلية لقيمدة الزوى وذلك إلى غمية

4)يونيو)م)3).
3م  واستنمدا إلى اقتضيمت املمدة)
إليه) املشم   7م.63) ان القمنون  قم)
أعاله يج9 على كل اتعرض أن يودع)
لدى املحمفظة على األاالك العقم ية)
لتأكيد) للتحفيظ  اطلبم  بتمو يرت 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة أشهر))3) 
بعد انصرام أ ل تقديم التعرضمت)

أي قبل)5)سبتمبر)م)3).
6

وزا ة الداخلية

اديرية الشؤون القروية
املوضوع : إعالن عن إيداع احضر 

التحديد اإلدا ي  قم 779
املر ع : املرسوم  قم 9م.).9)9

الصمد  في 3م نوفمبر 9م3)
العقم  املدعو) إن احضر تحديد 
»السبيع«،)الذي تم تحديده في اسم)
تم) قد  »الزوى«) الساللية) الجممعة 
وضعه بمقر قيمدة الزوى دائرة دبدو)
إقليم تمو يرت،)وكذا بمملحمفظة على)
املسح) واصلحة  العقم ية  األاالك 
العقم ي بتمو يرت،)حيث يمكن لكل)

ان يعنيه األار اإلطالع عليه.
ان) (9 واستنمدا ملقتضيمت املمدة)
القمنون  قم)7م.63)املتعلق بملتحديد)
اإلدا ي أل ا�سي الجممعمت الساللية)
فإن أ ل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ((3( ثالثة) في  احدد  اإلدا ي 
ابتداء)ان)3)ام 3)م)3))تم يخ نشر)

هذا اإلعالن بملجريدة الرسمية.
التعرض) أن  إلى  اإلشم ة  وتجد  
على التحديد اإلدا ي يج9 تقديمه)
السلطة) أامم  حصرية  بصفة 
 املحلية لقيمدة الزوى وذلك إلى غمية

4)يونيو)م)3).
3م  واستنمدا إلى اقتضيمت املمدة)
إليه) املشم   7م.63) ان القمنون  قم)
أعاله يج9 على كل اتعرض أن يودع)
لدى املحمفظة على األاالك العقم ية)
لتأكيد) للتحفيظ  اطلبم  بتمو يرت 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة أشهر))3) 
بعد انصرام أ ل تقديم التعرضمت)

أي قبل)5)سبتمبر)م)3).
7

وزا ة الداخلية

اديرية الشؤون القروية
املوضوع : إعالن عن إيداع احضر 

التحديد اإلدا ي  قم م78
املر ع : املرسوم  قم 9م.).م)9

الصمد  في 3م نوفمبر 9م3)
العقم  املدعو) إن احضر تحديد 
اسم) في  تحديده  تم  الذي  »تممد«،)
تم) قد  »الزوى«) الساللية) الجممعة 
وضعه بمقر قيمدة الزوى دائرة دبدو)

إقليم تمو يرت،)وكذا بمملحمفظة على)
املسح) واصلحة  العقم ية  األاالك 
العقم ي بتمو يرت،)حيث يمكن لكل)

ان يعنيه األار اإلطالع عليه.
ان) (9 واستنمدا ملقتضيمت املمدة)
القمنون  قم)7م.63)املتعلق بملتحديد)
اإلدا ي أل ا�سي الجممعمت الساللية)
فإن أ ل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ((3( ثالثة) في  احدد  اإلدا ي 
ابتداء)ان)3)ام 3)م)3))تم يخ نشر)

هذا اإلعالن بملجريدة الرسمية.
التعرض) أن  إلى  اإلشم ة  وتجد  
على التحديد اإلدا ي يج9 تقديمه)
السلطة) أامم  حصرية  بصفة 
 املحلية لقيمدة الزوى وذلك إلى غمية

4)يونيو)م)3).
3م  واستنمدا إلى اقتضيمت املمدة)
إليه) املشم   7م.63) ان القمنون  قم)
أعاله يج9 على كل اتعرض أن يودع)
لدى املحمفظة على األاالك العقم ية)
لتأكيد) للتحفيظ  اطلبم  بتمو يرت 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة أشهر))3) 
بعد انصرام أ ل تقديم التعرضمت)

أي قبل)5)سبتمبر)م)3).
8

وكالة الحوض املائي لسبو
نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 
لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 
فبرايــر) (9 بتم يــخ) ح.ج/2018/4084)
م)3))ســيجري علــى القطعــة األ ضيــة)
العقــم ي) الرســم  اوضــوع  الفالحيــة 
عــدد)م833/ك ذي عقــد كــراء)احر فــي)
3م))أبريــل)334))واحضــر تســليم اــن)
اديرية األاالك املخزنية املحر  بتم يخ)
334)،)املتوا ــد بملجممعــة) 3م)أبريــل)
الترابيــة إقــدا ،)داء ة الحم ــ9،)إقليــم)
اــم 3) (5 اــن تم يــخ) ( الحم 9،ابتــداء)
م)3))إلى غمية)5م)ام 3)م)3))بحث)
بإنجــمز) الترخيــص  اشــروع  شــأن  فــي 
ثقــ9 و لــ9 املــمء)انــه اــن أ ــل ســقي)
اســمحة)5)هكتــم ات لفمئــدة الســيد)ة))
لبطمقــة) الحماــل)ة)) احمــد  بمعمــو 

 .D65375( الوطنيــة) التعريــف 
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وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

فبرايــر) (9 بتم يــخ) ح.ج/2018/4082)

فــوق) املســمى  علــى  ســيجري  م)3))

عــدد) العقــم ي  الرســم  ذي  الحفيــر 

بملجممعــة) املتوا ــد  (54/3124

بــم) قريــة  دائــرة  الغزوانــي،) الترابيــة 

إقليــم) احمــد،) بــم  ( إقليــم) احمــد 

اــم 3) (5 تم يــخ) اــن  ( تمونمت،ابتــداء)

م)3)  اــم 3) 5م) غميــة) إلــى  م)3))

الترخيــص) اشــروع  شــأن  فــي  بحــث 

اــن) انــه،) املــمء) و لــ9  ثقــ9  بإنجــمز 

أ ل االستعممل املنزلي وا واء)املمشية)

لفمئــدة الســيد)ة))الزيتونــي عبــد العملــي)

الحماــل)ة))لبطمقــة التعريــف الوطنيــة)

 .C9 م 9 ( م (
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وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

فبرايــر) (8 بتم يــخ) ح.ج/2021/4074)

املســمى) العقــم   علــى  ســيجري  م)3))

9مم  بمبقــي ذي عقــد شــراء)ض بعــدد)

املتوا ــد بملجممعــة الترابيــة) 56م) ص)

إقليــم) اراوشــة،) دائــرة  ســرغينة،)

اــم 3) (5 تم يــخ) اــن  ( ابتــداء) بوملــمن،)

م)3)  اــم 3) 5م) غميــة) إلــى  م)3))

بحث علني في شأن اشروع الترخيص)

اــن) انــه،) املــمء) و لــ9  ثقــ9  بإنجــمز 

هكتــم ات) (3.33 أ ــل ســقي اســمحة)

احمــد) اوطملــ9  الســيد)ة)) لفمئــدة 

الحماــل)ة))لبطمقــة التعريــف الوطنيــة)

 .C((5(7م
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وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

فبرايــر) (8 بتم يــخ) ح.ج/2021/4059)

العقــم ) علــى  ســيجري  الــذي  م)3))

امللكيــة) شــهمدة  ذي  اغبملــو  املســمى 

ببلديــة) املتوا ــد  (L/536 عــدد)

الخميســمت،) بمشــوية  الخميســمت،)

إقليــم الخميســمت،)ابتــداء))اــن تم يــخ)

اــم 3) 5م) إلــى غميــة) م)3)) اــم 3) (5

بحــث علنــي فــي شــأن اشــروع) م)3))

املــمء) و لــ9  ثقــ9  بإنجــمز  الترخيــص 

انــه،)اــن أ ــل ســقي اســمحة)3.3353 

بوحســيس) هكتــم ا لفمئــدة الســيد)ة))

لبطمقــة التعريــف) احمــد الحماــل)ة))

 .X7مم الوطنيــة)
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وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

فبرايــر) (8 بتم يــخ) ح.ج/2021/4060)

العقــم ) علــى  ســيجري  الــذي  م)3))

املســمى  ا3 املــمء)م)ذي شــهمدة امللكيــة)

عــدد)81/13626)املتوا ــد بملجممعــة)

دائــرة تيفلــت،) الترابيــة اقــمم الطلبــة،)

إقليــم الخميســمت،)ابتــداء))اــن تم يــخ)

اــم 3) 5م) إلــى غميــة) م)3)) اــم 3) (5

بحــث علنــي فــي شــأن اشــروع) م)3))

املــمء) و لــ9  ثقــ9  بإنجــمز  الترخيــص 

 3 اســمحة) ســقي  أ ــل  اــن  انــه،)

هكتــم ات لفمئــدة الســيد)ة))خليــل ولــد)

التعريــف) لبطمقــة  الحماــل)ة)) عطــو 

 .A74488م الوطنيــة
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وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

فبرايــر) (8 بتم يــخ) ح.ج/2021/4061)

العقــم ) علــى  ســيجري  الــذي  م)3))

امللكيــة) شــهمدة  ذي  بــركمش  املســمى 

عــدد)16/47736)املتوا ــد بملجممعــة)

دائــرة الخميســمت،) الترابيــة الكنــز ة،)

إقليــم الخميســمت،)ابتــداء))اــن تم يــخ)

اــم 3) 5م) إلــى غميــة) م)3)) اــم 3) (5

بحــث علنــي فــي شــأن اشــروع) م)3))

املــمء) و لــ9  ثقــ9  بإنجــمز  الترخيــص 

 ( اســمحة) ســقي  أ ــل  اــن  انــه،)

هكتــم ات لفمئــدة الســيد)ة))بعــال  حــو)

الحماــل)ة))لبطمقــة التعريــف الوطنيــة

 .Xم59م3م
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اندوبية وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

فبرايــر) (8 بتم يــخ) ح.ج/2021/4066)

العقــم ) علــى  ســيجري  الــذي  م)3))

املسمى فدان اسبع عيون))البقعة  قم)

3))ذي الكية ضمن بعدد)م)3)املتوا د)

بملجممعــة الترابيــة اقــمم الطلبــة،)دائــرة)

ابتــداء)  الخميســمت،) إقليــم  تيفلــت،)

إلــى غميــة) م)3)) اــم 3) (5 اــن تم يــخ)

5م)اــم 3)م)3))بحــث علنــي فــي شــأن)

اشــروع الترخيــص بإنجــمز ثقــ9 و ل9)

املــمء)انــه،)اــن أ ــل ســقي اســمحة)م 

هكتــم  لفمئــدة الســيد)ة))عســو لعشــير)

الحماــل)ة))لبطمقــة التعريــف الوطنيــة

 .XA(59مم
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وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

 8 بتم يــخ) ح.ج/2021/4065)

علــى) ســيجري  الــذي  م)3)) فبرايــر)

ذي) ( املهــم ز) فــدان  املســمى  العقــم  

 (9 عــدد) تحــت  ضمــن  الكيــة  عقــد 

ســيدي) الترابيــة  بملجممعــة  املتوا ــد 

إقليــم) تيفلــت،) دائــرة  الــرزاق،) عبــد 

 5 تم يــخ) اــن  ( ابتــداء) الخميســمت،)

اــم 3) 5م) غميــة) إلــى  م)3)) اــم 3)

بحــث علنــي فــي شــأن اشــروع) م)3))

الترخيــص بإنجــمز بئــر و لــ9 املــمء)انــه،)

اــن أ ــل ســقي اســمحة)35.م)هكتــم ا)

احمــد) عمبــوت  الســيد)ة)) لفمئــدة 

الحماــل)ة))لبطمقــة التعريــف الوطنيــة)

 .S H 3 9 7 4 7
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وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

فبرايــر) (8 بتم يــخ) ح.ج/2021/4064)

العقــم ) علــى  ســيجري  الــذي  م)3))

امللكيــة) شــهمدة  ذي  بلعبــم3  املســمى 

عــدد)16/38440)املتوا ــد بملجممعــة)

دائــرة) الــرزاق،) عبــد  ســيدي  الترابيــة 

ابتــداء)  الخميســمت،) إقليــم  تيفلــت،)

إلــى غميــة) م)3)) اــم 3) (5 اــن تم يــخ)

5م)اــم 3)م)3))بحــث علنــي فــي شــأن)

اشــروع الترخيــص بإنجــمز بئــر و لــ9)

اســمحة) ســقي  أ ــل  اــن  انــه،) املــمء)

الســيد)ة)) لفمئــدة  هكتــم ا  )م.م)

الفقيــر عبــد الحــق الحماــل)ة))لبطمقــة)

 .A733899 الوطنيــة) التعريــف 
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وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

فبرايــر) (8 بتم يــخ) ح.ج/2021/4067)

العقــم ) علــى  ســيجري  الــذي  م)3))

وفــدان) (4 زنــو) ايمونــة  بــالد  املســممة 

 ( اوزنــو) ايمونــة  بــالد  (479 الحنــش)

م  اانحــوض) وبــالد  الحنــش  وفــدان 

 F/4894م عــدد) امللكيــة  شــواهد  ذي 

 F/و88م)م (F/و)489م (F/و896مم

بملجممعــة) املتوا ــد  (F/و9)46م

دائــرة) لجــروف،) الســبع  ايــت  الترابيــة 

ابتــداء)  إقليــم صفــرو،) ايمــوزا  كنــد ،)

إلــى غميــة) م)3)) اــم 3) (5 اــن تم يــخ)

5م)اــم 3)م)3))بحــث علنــي فــي شــأن)

اشــروع الترخيــص بإنجــمز ثقــ9 و ل9)

اســمحة) ســقي  أ ــل  اــن  انــه،) املــمء)

الســيد)ة)) لفمئــدة  هكتــم ا  334م.م)

لبطمقــة) الحماــل)ة)) احمــد  اوزنــو 

 .C34م59م الوطنيــة) التعريــف 
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وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

فبرايــر) (8 بتم يــخ) ح.ج/2021/4068)

العقــم ) علــى  ســيجري  الــذي  م)3))

ذي) وداوبريــد  فوقمنــي  فــدان  املســمى 

 41/46679 عــدد) امللكيــة  شــهمدتي 

بملجممعــة) املتوا ــد  و41/48119)

صفــرو،) دائــرة  العنوصــر،) الترابيــة 

 5 تم يــخ) اــن  ( ابتــداء) إقليــم صفــرو،)

اــم 3) 5م) غميــة) إلــى  م)3)) اــم 3)

بحــث علنــي فــي شــأن اشــروع) م)3))

املــمء) و لــ9  ثقــ9  بإنجــمز  الترخيــص 

انــه،)اــن أ ــل ســقي اســمحة)69)3.5 

لعديــدي) الســيد)ة)) لفمئــدة  هكتــم ا 

لبطمقــة) الحماــل)ة)) اعــه  واــن  علــي 

 .C9)663م الوطنيــة) التعريــف 
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4901 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

فبرايــر) (8 بتم يــخ) ح.ج/2021/4069)

العقــم ) علــى  ســيجري  الــذي  م)3))

املسمى بالد الحمج ذي الرسم العقم ي)

بملجممعــة) املتوا ــد  (F/م433م عــدد)

دائــرة) لجــروف،) الســبع  ايــت  الترابيــة 

ابتــداء)  إقليــم صفــرو،) ايمــوزا  كنــد ،)

إلــى غميــة) م)3)) اــم 3) (5 اــن تم يــخ)

5م)اــم 3)م)3))بحــث علنــي فــي شــأن)

اشــروع الترخيــص بإنجــمز ثقــ9 و ل9)

اســمحة) ســقي  أ ــل  اــن  انــه،) املــمء)

الســيد)ة)) لفمئــدة  هكتــم ا  (3.7584

الحســنموي احمــد الحماــل)ة))لبطمقــة)

 .C97338 الوطنيــة) التعريــف 
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وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

فبرايــر) (8 بتم يــخ) ح.ج/2021/4070)

العقــم ) علــى  ســيجري  الــذي  م)3))

املســمى الصكيعــة ذي عقــد شــراء)ض)

69)املتوا ــد بملجممعــة) 88)ص) بعــدد)

الترابيــة عيــن اللــوح،)دائــرة أز و،)إقليــم)

اــم 3) (5 تم يــخ) اــن  ( ابتــداء) إفــران،)

م)3)  اــم 3) 5م) غميــة) إلــى  م)3))

بحث علني في شأن اشروع الترخيص)

بإنجمز ثق9 و ل9 املمء)انه،)ان أ ل)

ســقي اســمحة)3.9658)هكتــم ا لفمئــدة)

وحســن) اوانــي  الــودة  الســيد)ة))

كراــو3 الحماــل)ة))لبطمقــة التعريــف)

 .CB6(68وم (DA7643( الوطنيــة)

35

وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالن عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

فبرايــر) (8 بتم يــخ) ح.ج/2021/4072)

العقــم ) علــى  ســيجري  الــذي  م)3))

املسمى دندون ذي شهمدتي االستغالل)

ديســمبر) م) بتم يــخ) و4مم) 3مم)  قــم)

الترابيــة) بملجممعــة  املتوا ــد  ((3(3

دائــرة ايمــوزا  كنــد ،) عيــن الشــكمك،)

 5 تم يــخ) اــن  ( ابتــداء) إقليــم صفــرو،)

اــم 3) 5م) غميــة) إلــى  م)3)) اــم 3)

بحــث علنــي فــي شــأن اشــروع) م)3))

املــمء) و لــ9  ثقــ9  بإنجــمز  الترخيــص 

انــه،)اــن أ ــل ســقي اســمحة)7م)).) 

هكتــم ا لفمئــدة الســيد)ة)) حــو فمهــم)

الحماــل)ة))لبطمقــة التعريــف الوطنيــة)

 .C5946(
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وكملة الحوض املمئي لسبو

نظمم امليمه

إعالنس عن إ راء بحث
اديــرة) أصد تــه  قــرا   بمو ــ9 

لســبو  قــم) املمئــي  الحــوض  وكملــة 

فبرايــر) (5 بتم يــخ) ح.ج/2021/4057)

العقــم ) علــى  ســيجري  الــذي  م)3))

العقــم ي) الرســم  ذي  ( االاــل) املســمى 

عــدد)05/36686)املتوا ــد بملجممعــة)

عيــن) دائــرة  بوبيداــمن،) آيــت  الترابيــة 

ابتــداء)  ( الحم ــ9،) إقليــم  تمو ــدات 

إلــى غميــة) م)3)) اــم 3) (4 اــن تم يــخ)

5م)اــم 3)م)3))بحــث علنــي فــي شــأن)

اشــروع الترخيــص بحفــر بئــر و لــ9)

اســمحة) ســقي  أ ــل  اــن  انــه،) املــمء)

9335.م)هكتــم  لفمئــدة الســيد)ة))حبــي)

احمــد واــن اعــه الحماــل)ة))لبطمقــة)

 .D75مم6م الوطنــي) التعريــف 
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

لسبو  قم.ج) املمئي  الحوض  وكملة 

م)3)  فبراير) (8 بتم يخ) (2021/4063 

املسمى) بملعقم   سيجرى  الذي 

شراكة) اتفمقية  ذي  الدولة  الك 

املتوا د) (102853/2 اشروع  قم)

بملجممعة الترابية ايت ايمون،)دائرة)

الخميسمت،)إقليم الخميسمت ابتداء)

غمية) إلى  م)3)) ام 3) (5 تم يخ) ان 

م)3))بحث علني في شأن) ام 3) 5م)

اشروع الترخيص بجل9 املمء)ان واد)

 ((5 اسمحة) سقي  أ ل  ان  بهت،)

 DOMAINE شركة) لفمئدة  هكتم  

في شخص) (AGRIBAHT SARL AU

لبطمقة) الحمال  القمنوني  امثلهم 

.Xالتعريف الوطنية)5366م
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم.ح.ج)

م)3)  فبراير) (4 بتم يخ) (2021/4053 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

العقم ي) الرسم  اوضوع  بوتنغريت 

شراء) عقد  ذي  (69426/16 عدد)

املتوا د) ((3(3 نوفمبر) ((6 بتم يخ)

بملجممعة الترابية ايت ايمون،)دائرة)

الخميسمت،) إقليم  الخميسمت،)

م)3)  ام 3) فمتح  تم يخ  ان  ابتداء)

م)3))بحث علني) مم)ام 3) إلى غمية)

بإنجمز) الترخيص  اشروع  شأن  في 

ثق9 و ل9 املمء)انه،)ان أ ل سقي)

اسمحة)4,73)هكتم ات لفمئدة السيد))

اليوسفي احمد وعبد اململك العسري)

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

.F355997(و قم(D3939م
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم.ح.ج)

م)3)  فبراير) (4 بتم يخ) (2021/4054 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

شهمدة) ذي  بنحسين  دا   فدان 

املتوا د) (51207/16 عدد) امللكية 

بملجممعة الترابية اقمم الطلبة دائرة)

ابتداء) الخميسمت،) إقليم  تيفلت،)

م)3))إلى غمية) ان تم يخ فمتح ام 3)

م)3))بحث علني في شأن) ام 3) مم)

و ل9) بئر  بإنجمز  الترخيص  اشروع 

م  ان أ ل سقي اسمحة) انه،) املمء)

بنعيمدة احمد) ( هكتم  لفمئدة السيد)

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

..XA73((3
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم.ح.ج)

م)3)  فبراير) (4 بتم يخ) (2021/4052 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

شراء) عقد  ذي  الشم ف  بئر  فدان 

57م)املتوا د بملجممعة) ضمن بعدد)

دائرة) الرزاق،) عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخميسمت،) إقليم  تيفلت،)

م)3))إلى غمية) ان تم يخ فمتح ام 3)

م)3))بحث علني في شأن) ام 3) مم)

و ل9) بئر  بإنجمز  الترخيص  اشروع 

اسمحة) سقي  أ ل  ان  انه،) املمء)

3,9453)هكتم  لفمئدة السيدة))خبيبز)

التعريف) لبطمقة  الحمالة  اليكة 

..A46653((الوطنية

41



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4902

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم.ح.ج)

م)3)  فبراير) (5 بتم يخ) (2021/4062 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

العقم ي) الرسم  ذي  (( اليوسفي)

عدد)18277/27)املتوا د بملجممعة)

أكلمو3،) دائرة  الحممم،) الترابية 

 4 تم يخ) ان  ابتداء) خنيفرة،) إقليم 

ام 3) 5م) غمية) إلى  م)3)) ام 3)

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

ان) بئر،) ان  املمء) بجل9  الترخيص 

هكتم ) (3,767( اسمحة) سقي  أ ل 

لفمئدة السيد و و ة احمد الحمال)

..Iلبطمقة التعريف الوطنية)3865م

42

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم.ح.ج)

م)3)  فبراير) (8 بتم يخ) (2021/4071 

األ ضية) بملقطعة  سيجرى  الذي 

اطل9) اوضوع  كنزة  املسممة 

ذات) (664/54 عدد) التحفيظ 

ص) 37م) بعدد) ض  كراء) عقد 

الترابية) بملجممعة  املتوا دة  33م)

املكمنسة،)دائرة قرية بم احمد،)إقليم)

ام 3) (5 تم يخ) ان  ابتداء) تمونمت،)

م)3)  ام 3) 5م) غمية) إلى  م)3))

بحث علني في شأن اشروع الترخيص)

أ ل) ان  واد سبو،) ان  املمء) بجل9 

7,78)هكتم ات لفمئدة) سقي اسمحة)

في) ( (SOCIETE SOSAR PRO شركة)

شخص امثلهم القمنوني.
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 
افتتمح البحث العلني

اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 
وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)
 2021/4109)بتم يخ))م)فبراير)م)3) 
الذي سيجرى على العقم ات املسممة)
6)بلوك) م))والنخيل) 6)بلوك) ألنخيل)
 6 والنخيل) ((3 بلوك) (6 والنخيل)
والنخيل) ((5 بلوك) (6 بلوك والنخيل)
امللكية) شواهد  ذي  ((6 بلوك) (6
 57/15676 و) (57/15675  قم)
57/15678 و) (57/15677  و)
و)57/15679)و)57/15680)املتوا د)
بمشوية) أز و،) الترابية  بملجممعة 
ان تم يخ ابتداء) إقليم افران،)  أز و،)
ام 3) (8 غمية) إلى  م)3)) ام 3) ((
اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))
و ل9) ثق9  بإنجمز  الترخيص 
اسمحة سقي  أ ل  ان  انه،)  املمء)

 STE السيد) لفمئدة  هكتم ا  (3.4(
امثلهم) شخص  في  (SOMEBAL

القمنوني.
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 
افتتمح البحث العلني

اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 
وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)
 2021/4114)بتم يخ))م)فبراير)م)3) 
املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 
امللكية  قم) شهمدة  ذي   عبوب 
التحفيظ) واطل9  (81/13502
اوضوع) و غبوب  (81/1779 عدد)
 81/1777 عدد) التحفيظ  اطل9 
 81/13503 عدد) امللكية  وشهمدة 
ض) فالحية  ا ض  كراء) عقد  ذي 
5))املتوا د بملجممعة) 34)ص) بعدد)
الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)
تم يخ ان  ابتداء) الخميسمت،)  إقليم 
ام 3) ((( إلى غمية) م)3)) ام 3) )م)
اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))
و ل9) ثقبين  بإنجمز  الترخيص 
اسمحة أ ل سقي  ان  انهمم،)  املمء)
السيد) لفمئدة  هكتم ات  (6.39

االد ي�سي نو  الدين الحمال لبطمقة)
.XA55(8((التعريف الوطنية  قم
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 
افتتمح البحث العلني

اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 
وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)
 2021/4120)بتم يخ))م)فبراير)م)3) 
املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 
سيدي عثممن ذي شهمدة امللكية  قم)
81/2968)املتوا د بملجممعة الترابية)
تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد  سيدي 
تم يخ ان  ابتداء) الخميسمت،)  إقليم 
ام 3) ((( إلى غمية) م)3)) ام 3) )م)
اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))
و ل9) ثق9  بإنجمز  الترخيص 
اسمحة سقي  أ ل  ان  انه،)  املمء)
قسو3) السيد  لفمئدة  هكتم ات  (3
التعريف) لبطمقة  الحمال  زين9 

.ADالوطنية  قم)63896م
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 
افتتمح البحث العلني

اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 
وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)
 2021/4121)بتم يخ))م)فبراير)م)3) 
املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 
والجبو ة) بملقمسم  او  بوعزة  فدان 
شواهد) ذي  ازاو   ابريد  وفدان 
وعدد) (16/66092 عدد) امللكية 
 16/66371 وعدد) (16/70065
اجمع) الترابية  بملجممعة  املتوا د 
إقليم) الخميسمت،) دائرة  الطلبة،)
تم يخ ان  ابتداء)  الخميسمت،)
ام 3) ((( إلى غمية) م)3)) ام 3) )م)
اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))
و ل9) ثق9  بإنجمز  الترخيص 
اسمحة سقي  أ ل  ان  انه،)  املمء)
هكتم ات لفمئدة السيد دينية) 3.6م)
التعريف) لبطمقة  الحمال  املهدي 

.A736383(الوطنية  قم
76

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4105)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

الذي سيجرى على العقم ين املسميين)

ذي) كراوني  وعين  كرواني  عين 

 81/1996 عدد) العقم يين  الرسمين 

املتوا د بملجممعة) (81/1997 وعدد)

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تم يخ ان  ابتداء) الخميسمت،)  إقليم 

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

و ل9) ثق9  بإنجمز  الترخيص 

اسمحة سقي  أ ل  ان  انه،)  املمء)

3.8548)هكتم ات لفمئدة السيد صبر)

التعريف) لبطمقة  الحمال  لحسن 

.V337الوطنية  قم)6م
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4106)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

العقم ي) الرسم  اوضوع  بوفلو3 

كراء) عقد  ذي  (K/10905 عدد)

بعدد) ض  فالحية  ا ض  وا 9 

بملجممعة) املتوا د  79م)ص)68م،)

الترابية بطيط،)دائرة عين تمو دات،)

تم يخ ان  ابتداء) الحم 9،)  إقليم 

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

و ل9) ثق9  بإنجمز  الترخيص 

اسمحة سقي  أ ل  ان  انه،)  املمء)

بم ودي) السيد  لفمئدة  هكتم ات  (5

عبد الغفو  الحمال لبطمقة التعريف)

.IBالوطنية  قم)3733مم
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4903 الجريدة الرسميةعدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3)) 

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4107)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 
العقم ي) الرسم  ذي  م) ااعدو )

املتوا د) (59/17912 عدد)

حرز) آيت  الترابية  بملجممعة 

تمو دات،) عين  دائرة  الـله،)

تم يخ ان  ابتداء) الحم 9،)  إقليم 

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  بئر  بحفر  الترخيص 

اسمحة سقي  أ ل  ان   انه،)

ااعدو ) السيد  لفمئدة  هكتم ات  (5

لبطمقة) الحمال  اصطفى وان اعه 

.D465(89(التعريف الوطنية  قم
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4102)بتم يخ)3م)فبراير)م)3) 

الذي سيجرى على العقم ين املسميين)

امللكية) شهمدة  ذي  ستيرة  الك 

اقطوع) وسيدي  (16/48045 عدد)

عدد) امللكية  شهمدة  ذي  الجهمل 

بملجممعة) املتوا دين  (،16/34533

دائرة تيفلت،) الترابية اقمم الطلبة،)

تم يخ ان  ابتداء) الخميسمت،)  إقليم 

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  بئر  بإنجمز  الترخيص 

اسمحة سقي  أ ل  ان   انه،)

السيد) لفمئدة  هكتم ات  (4.4463

الحمال) اعهم  وان  أايمة  بماو�سى 

الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 

.OM83334
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 
افتتمح البحث العلني

اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 
وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)
م)3)  فبراير) (9 بتم يخ) (2021/4080 
املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 
ادغمغ) املسمى  بمملكمن  تماسنم 
عدد) االستغالل  شهمدة  ذي 
بملجممعة) املتوا د  (34/2020
افران،) بمشوية  تزكيت،) الترابية 
تم يخ ان  ابتداء) افران،)  إقليم 
ام 3) 5م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (5
اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))
و ل9) ثق9  بإنجمز  الترخيص 
اسمحة سقي  أ ل  ان  انه،)  املمء)
السيد) لفمئدة  هكتم ات  ((.7546
التعريف) لبطمقة  الحمال  بير احمد 

.D76393(الوطنية  قم
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 
افتتمح البحث العلني

اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 
وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)
م)3)  فبراير) (9 بتم يخ) (2021/4081 
الذي سيجرى على العقم ات املسممة)
عقد) ذي  املسكين  البو ايت  فدان 
وفدان) 4م4) بعدد) شراءضمن 
تمبرزوقت ذي عقد شراء)ضمن بعدد)
عقد) ذي  بو زوق  ايت  وفدان  م33)
وفدان تيزي) 93م) ضمن بعدد) شراء)
نثنزدااين ذي عقد شراء)ضمن بعدد)
شراء) عقد  ذي  م) زتبم زوكين) 33م)
عقد) ذي  وكركو   (78 بعدد) ضمن 
املتوا دة) (((5 بعدد) ضمن  شراء)
دائرة) العنوصر،) الترابية  بملجممعة 
 صفرو،)إقليم صفرو،)ابتداء)ان تم يخ
ام 3) 5م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (5
اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))
و ل9) ثق9  بإنجمز  الترخيص 
اسمحة سقي  أ ل  ان  انه،)  املمء)
مم8م.))هكتم ات لفمئدة السيد  ااي)
التعريف) لبطمقة  الحمال  ايمون 

.CB3776((الوطنية  قم
82

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

م)3)  فبراير) (9 بتم يخ) (2021/4083 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

عدد) امللكية  شهمدة  ذي  الزين 

بملجممعة) املتوا د  (67/24745

أكو اي،) دائرة  يعزم،) ايت  الترابية 

تم يخ ان  ابتداء) الحم 9،)  إقليم 

ام 3) 5م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (5

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  بئر  بإنجمز  الترخيص 

اسمحة سقي  أ ل  ان   انه،)

الزين) السيد  لفمئدة  هكتم ات  (3

التعريف) لبطمقة  الحمال  احمد 

.Cالوطنية  قم)م4943م

83

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4092)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

ض) شراء) عقود  ذي  وتغزة  احجم ة 

املتوا د) (546 و) (545 و) ((36 بعدد)

دائرة) تمحضيت،) الترابية  بملجممعة 

ان تم يخ ابتداء) إقليم افران،)  أز و،)

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  ثق9  بإنجمز  الترخيص 

 انه،)ان أ ل الشرب وسقي اسمحة

السيد) لفمئدة  هكتم ا  م3.863)

لبطمقة) الحمال  عزيز  اوسموي 

.DA338التعريف الوطنية  قم)7م

84

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4094)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

عدد) العقم ي  الرسم  ذي  (( بلحمج)

بملجممعة) املتوا د  (57/20281

أز و،) دائرة  صميم،) بن  الترابية 

تم يخ ان  ابتداء) افران،)  إقليم 

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  بئر  بإنجمز  الترخيص 

اسمحة سقي  أ ل  ان   انه،)

م)هكتم ا لفمئدة السيدة بملحمج ارية)

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمالة 

.D(قم)3354م 
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4095)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

بعدد) ض  كراء) عقد  ذي  الخوانة 

اخم  ة) وعقد  (498 ص) (899

املتوا د) (364 ص) (488 بعدد) ض 

دائرة) تمحضيت،) الترابية  بملجممعة 

ان تم يخ ابتداء) إقليم افران،)  أز و،)

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  ثق9  بإنجمز  الترخيص 

انه،)ان أ ل الشرب وا واء)املمشية)

وسقي اسمحة)4م75.))هكتم ا لفمئدة)

السيد بوكرين احمد الحمال لبطمقة)

.D(التعريف الوطنية  قم)3534م

86



عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4904

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4096)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

املتوا د) ادغمغ  عي�سى  عمرو  ايت 

دائرة) تزكيت،) الترابية  بملجممعة 

 افران،)إقليم افران،)ابتداء)ان تم يخ

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  ثق9  بإنجمز  الترخيص 

انه،)ان أ ل سقي اسمحة))3م3.3 

لفمئدة السيد ايت يخلف) هكتم ات 

التعريف) لبطمقة  الحمال  لحسن 

.D83(79(الوطنية  قم
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4097)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

نويقو   قم) تداوت  حب�سي  فدان 

عدد) العقم ي  الرسم  ذي  6م)

عدد) كراء) عقد  ذي  (57/9718

بملجممعة) املتوا د  (240/2021

أز و،) دائرة  اللوح،) عين  الترابية 

تم يخ ان  ابتداء) افران،)  إقليم 

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  ثق9  بإنجمز  الترخيص 

انه،)ان أ ل سقي اسمحة)5)هكتم ا)

لفمئدة السيد الطويل احمد الحمال)

الوطنية  قم) التعريف  لبطمقة 

.D65338م

88

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4098)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

بعدد) ض  شراء) عقد  ذي  بوفكران 

بملجممعة) املتوا د  34م) ص) 4مم)

الترابية اغبملو اقو ا ،)دائرة صفرو،)

تم يخ ان  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  ثق9  بإنجمز  الترخيص 

انه،)ان أ ل سقي اسمحة)76م3.3 

هكتم ا لفمئدة السيد لفضيلي بوزيمن)

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

.Uقم)3494)م 

89

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

م)3)  فبراير) 3م) بتم يخ) (2021/94 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

 ميع الفدادين البو ية املسممة كنفو)

احسين) بميت  اسرع  بمزا ع  الكمئنة 

املحر ة ب املتوا د) ذي عقود كراء)

دائرة) تمحضيت،) الترابية  بملجممعة 

ان تم يخ ابتداء) إقليم إفران،)  أز و،)

ام 3) 5م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (5

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

و ل9) اثقمب  (4 بإنجمز) الترخيص 

املمء)انه،)ان أ ل سقي اسمحة)64 

هكتم ا لفمئدة تعمونية كفو في شخص)

امثلهم القمنوني.

90

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4085)بتم يخ)3م)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

عدد) العقم ي  الرسم  ذي  الريحمن 

بملجممعة) املتوا د  (16/70100

الخميسمت،) دائرة  الكنز ة،) الترابية 

تم يخ ان  ابتداء) الخميسمت،)  إقليم 

ام 3) 5م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (5

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

الترخيص بإنجمز بئر و ل9 املمء)انه،)

هكتم ا) (4.83 ان أ ل سقي اسمحة)

لفمئدة السيد الحبسمتي عبد الرحيم)

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

.D3(9873

91

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4089)بتم يخ)3م)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

االستغالل  قم) الكريعة ذي شهمدة 

الترابية) بملجممعة  املتوا د  45م)

ايموزا  كند ،) دائرة  الشكمك،) عين 

تم يخ ان  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

ام 3) 5م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (5

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  ثق9  بإنجمز  الترخيص 

انه،)ان أ ل سقي اسمحة)7446.م 

الغلوش) السيد  لفمئدة  هكتم ا 

التعريف) لبطمقة  الحمال  اصطفى 

.CBالوطنية)99)53م
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4093)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

الذي سيجرى على العقم  املسمى عين)

بعدد) ض  شراء) عقد  ذي  البيضمء)

بملجممعة) املتوا د  (377 ص) (479

صفرو،) دائرة  تمزوطة،) الترابية 

تم يخ ان  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  ثق9  بإنجمز  الترخيص 

انه،)ان أ ل سقي اسمحة))م3.39 

البسبم�سي) السيد  لفمئدة  هكتم ا 

التعريف) لبطمقة  الحمال   شيد 

.A4(الوطنية)747م

93

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4099)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

عدد) امللكية  شهمدة  ذي  االيليح 

بملجممعة) املتوا د  (16/36260

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تم يخ ان  ابتداء) الخميسمت،)  إقليم 

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

الترخيص بإنجمز بئر و ل9 املمء)انه،)

3مم3.م  اسمحة) سقي  أ ل  ان 

شرف) بنغنو  السيد  لفمئدة  هكتم ا 

الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

.AB43346م

94
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4101)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

التحفيظ) عين الكرواني ذي اطل9 

بملجممعة) املتوا د  (81/1994 عدد)

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تم يخ ان  ابتداء) الخميسمت،)  إقليم 

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  ثق9  بإنجمز  الترخيص 

انهم،)ان أ ل سقي اسمحة)3.4863 

هكتم ات لفمئدة السيد احمد بو عبد)

اللـه وغزالن طحيش الحمال لبطمقة)

و (A638473 الوطنية) التعريف 

.A378534

95

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4103)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

شراء) عقد  ذي  بم دو  فدان  ا3 

املتوا د) (36 ص) ((6 بعدد) ض 

عبد) سيدي  الترابية  بملجممعة 

إقليم) تيفلت،) دائرة  الرزاق،)

تم يخ ان  ابتداء)  الخميسمت،)

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  بئرين  بإنجمز  الترخيص 

 7.93 اسمحة) سقي  أ ل  ان  انه،)

السيد  ممل) لفمئدة  هكتم ات 

احيزون واسممعيل احيزون الحمال)

 XA599(((لبطمقة التعريف الوطنية

.XA((885(و

96

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4104)بتم يخ)مم)فبراير)م)3) 

املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 

امللكية) شهمدة  ذي  ا نلن  فدان 

املتوا د) (16/23672 عدد)

علي) ايت  الترابية  بملجممعة 

إقليم) تيفلت،) دائرة  اولحسن،)

تم يخ ان  ابتداء)  الخميسمت،)

ام 3) 8م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (8

اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))

املمء) و ل9  ثق9  بإنجمز  الترخيص 

 4.87 اسمحة) سقي  أ ل  ان  انه،)

احمد) السيد  لفمئدة  هكتم ات 

الخملي�سي وحليمة حمدوش الحمال)

 R43م9م لبطمقة التعريف الوطنية)

.J(53363(و
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 

افتتمح البحث العلني
اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 

وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)

 2021/4079)بتم يخ)3م)فبراير)م)3) 

الجممعي) العقم   على  سيجرى  الذي 

املسمى) بمملكمن  الحمري  املدعو 

أوالد او�سى الغربية التمبع للجممعة)

الساللية اوالد او�سى فرقة املجمدبة)

بتم يخ (36 عدد) إدا ية  شهمدة   ذي 

6م)ديسمبر)3)3))املتوا د بملجممعة)

امللحقة) الطيبي،) سيدي  الترابية 

ابتداء) القنيطرة،) إقليم  م،) اإلدا ية)

غمية) إلى  م)3)) ام 3) (4 تم يخ) ان 

م)3))بحث علني في شأن) ام 3) 5م)

و ل9) بئر  بإنجمز  الترخيص  اشروع 

اسمحة) سقي  أ ل  ان  انه،) املمء)

هكتم ا لفمئدة السيد الشخم ) (3.(3

التعريف) لبطمقة  الحمال  احمد 

.G37الوطنية)379م

98

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 
افتتمح البحث العلني

اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 
وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)
 2021/4039)بتم يخ)3م)فبراير)م)3) 
املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 
العقم ي) الرسم  ذي  عمئشة  ضميت 
بتم يخ بيع  وعقد  (30/896  عدد)
املتوا د) ((3(3 ديسمبر) ((3
قيمدة) الترابية الحوافمت،) بملجممعة 
املك،) بني  الغرب  دائرة  الحوافمت،)
ابتدا ان تم يخ  إقليم سيدي قمسم،)
فمتح ام 3)م)3))إلى غمية)3م)ام 3)
اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))
املمء) و ل9  ثق9  بإنجمز  الترخيص 
انه،)ان أ ل سقي اسمحة)5)هكتم ا)
وبد ) السمدة سعيد ز قموي  لفمئدة 
لبطمقتي) الحماالن  ز قموي  الدين 
و) (GN4948م الوطنية) التعريف 

.G5(689م
99

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 
افتتمح البحث العلني

اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 
وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)
 2021/4076)بتم يخ)3م)فبراير)م)3) 
الجممعي) العقم   على  سيجرى  الذي 
للجممعة) التمبع  دهس  املدعو 
ذي) علي  بن  الطمهر  اوالد  الساللية 
بتم يخ (3( اإلستغالل  قم)  شهمدة 
بملجممعة) املتوا د  م)3)) ينمير) 9م)
قيمدة عمار) الترابية عمار الشمملية،)
إقليم) القصيبة،) دائرة  الشمملية،)
تم يخ ان  ابتدا  سليممن،)  سيدي 
ام 3) 5م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (4
اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))
املمء) و ل9  ثق9  بإنجمز  الترخيص 
 3.53 اسمحة) سقي  أ ل  ان  انه،)
هكتم ا لفمئدة السيد الشمفعي عالل)
الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

.G(6336م
100

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 
افتتمح البحث العلني

اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 
وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)
 2021/4077)بتم يخ)3م)فبراير)م)3) 
املسمى) العقم   على  سيجرى  الذي 
عدد) العقم ي  الرسم  ذي  اوسالل 
الكمئن بقبيلة اوالد يحيى) (R/(883(
بملجممعة) املتوا د  حميد  اوالد 
بواعيز،) قيمدة  بواعيز،) الترابية 
إقليم) سليممن،) سيدي  دائرة 
تم يخ ان  ابتدا  سليممن،)  سيدي 
ام 3) 5م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (4
اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))
املمء) و ل9  ثق9  بإنجمز  الترخيص 
انه،)ان أ ل سقي اسمحة)3.3843 
الزين) حسن  السيد  لفمئدة  هكتم ا 
الوطنية) التعريف  لبطمقة  الحمال 

.GA66735
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وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 
افتتمح البحث العلني

اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 
وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)
 2021/4075)بتم يخ)3م)فبراير)م)3) 
العقم ) على  سيجرى  الذي 
عدد) العقم ي  الرسم  ذي  الفالحي 
وذي اتفمقية شراكة بين) (R/663م(
بتم يخ والخمص  العمم   القطمعين 

 5(87 اشروع  قم) ((3(3 يوليو) (5
بملجممعة) سليممن  بسيدي  الكمئن 
بمشوية) سليممن،) سيدي  الترابية 
االدا ية) امللحقة  سليممن،) سيدي 
ابتداء) سليممن،) سيدي  إقليم  م،)
غمية) إلى  م)3)) ام 3) (4 تم يخ) ان 
م)3))بحث علني في شأن) ام 3) 5م)
ثقبين) بإنجمز  الترخيص  اشروع 
سقي) أ ل  ان  انهمم،) املمء) و ل9 
شركة) لفمئدة  هكتم ات  (5 اسمحة)
في) امثلة  (ER-RAZGAOUI-AGRI
السيد) القمنوني  امثلهم  شخص 
لبطمقة) الحمال  الرزكموي  اد يس 

.GAالتعريف الوطنية)3373م
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عدد)5653 - 9م)  9))44م )3)ام 3)م)3))الجريدة الرسمية   4906

وكملة الحوض املمئي لسبو

الخص قرا 
افتتمح البحث العلني

اديرة) أصد ته  قرا   بمو 9 
وكملة الحوض املمئي لسبو  قم ح.ج)
 2021/4078)بتم يخ)3م)فبراير)م)3) 
الذي سيجرى على القطعة األ ضية)
بتجزئة) ملرفق  يم�سي  املخصصة 

الوعمء) ان  استخر ة  لوفملون 
املسجلة) (13/56811 العقم ي  قم)
العماة) األاالك  احتويمت  بسجل 
تمبعة مللكية  ممعة) 34م) تحت  قم)
بتم يخ إدا ية   القنيطرة ذات شهمدة 
شراكة) واتفمقية  م)3)) ينمير) 4م)
والجمعية) القنيطرة  بين  ممعة 
املتوا دة) 9م3)) سبتمبر) (33 بتم يخ)

دائرة) القنيطرة،) الترابية  بملجممعة 
(،4 اإلدا ية) امللحقة  او يه،) أوالد 
تم يخ) ان  ابتداء) القنيطرة،) إقليم 
ام 3) 5م) غمية) إلى  م)3)) ام 3) (4
اشروع) شأن  في  علني  بحث  م)3))
املمء) و ل9  ثق9  بإنجمز  الترخيص 
وسقي) املسبح  األ  أ ل  ان  انه،)
لفمئدة  معية) الخضراء) املسمحمت 

لتأهيل) والتربوي  الريم�سي  الفضمء)

في) امثلة  القدم  كرة  الع9  وتكوين 

شخص امثلهم القمنوني السيد فؤاد)

التعريف) لبطمقة  الحمال  الصحمبي 

.Gالوطنية)7)39مم
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